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P A R A S S E M I O L O G I A    D O    E V O L U C I Ó L O G O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parassemiologia do evoluciólogo é a verificação minuciosa, ao modo de 

exame profundo ou paranamnese circunstanciada da personalidade humana supostamente tida co-

mo sendo evolucióloga, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. A palavra Semiologia deriva do idioma Inglês, Semeiology, “estudo 

dos sinais da linguagem; interpretação dos sintomas”, através do idioma Francês, Séméiologie, 

“Sintomatologia; Ciência aplicada ao estudo da vida dos signos no seio da vida social”. Surgiu no 

Século XVIII. O termo evolução provém do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, 

evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”, de evolvere, “rolar de cima; despenhar; precipitar; 

desdobrar; fazer sair; desenvolver”. Apareceu no mesmo Século XVIII. O segundo elemento de 

composição logo procede do idioma Grego, lógos, “proposição; definição; palavra; discurso; sa-

ber; razão”. Surgiu em cultismos, a partir do Século XIX, com a acepção “o que estuda; o que co-

nhece; o especialista em”. 

Sinonimologia: 1.  Parassemiologia da evolucióloga. 2.  Paranamnese do evoluciólogo. 

3.  Paranamnese da evolucióloga. 

Neologia. As 3 expressões compostas parassemiologia do evoluciólogo, parassemiolo-

gia do evoluciólogo adolescente e parassemiologia do evoluciólogo adulto são neologismos téc-

nicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Parassemiologia da conscin vulgar. 2.  Paranamnese da conscin 

vulgar. 

Estrangeirismologia: a conscin top model; a remarkable person; o strong profile cos-

moético; o honors student; o detentor da pole position evolutiva; a pessoa nec plus ultra; a glas-

nost consciencial; o magnum curriculum vitae; o agente paraprofilático full time. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da Evoluciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade;  

a retilinearidade autopensênica; a conformidade entre a autopensenização e a autexpressão; a har-

monia entre a holopensenidade e a grafopensenidade pessoal; a grafopensenidade da Verbacio-

logia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopense-

nidade. 

 

Fatologia: a semiologia conscienciológica; a anamnese conscienciocêntrica; os indícios 

da teática avançada da Evoluciologia; o perfil exemplar do parestadista evolutivo. 

 

Parafatologia: a parassemiologia do evoluciólogo; a parassemiologia da evolucióloga;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o protocolo parassemiológico; a para-

namnese; a observação etológica e paraetológica; a coleta pormenorizada de fatos e parafatos;  

o reconhecimento dos sinais e parassinais conduzindo o raciocínio paradiagnóstico; o para-

diagnóstico diferencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-para-

perceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoéti-

ca–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo 

descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo 

tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo ta-

rístico–expressão didática; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos fatos corro-

borarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual somente o ato anterior ratifica 

a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios 

parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o prin-

cípio básico da maxifraternidade; o princípio do maximecanismo multidimensional interassis-

tencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado. 

Teoriologia: a teoria do aparecimento dos evoluciólogos; o predomínio da autovivência 

(99%) verbaciológica sobre a teoria (1%). 

Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas de-

purando a autoverbação; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas, ver-

baciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia In-

telectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave 

na Paratecnologia da intelecção; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da 

ofiex; a Parassemiotécnica; as técnicas heteroconscienciométricas; o exemplo intrafísico maior 

na técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo. 

Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cos-

moeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna. 

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

logia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos 

Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio 

Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: o efeito potencialmente esclarecedor das mensagens substanciadas pela vi-

vência; o efeito da validação pessoal verbaciológica; os efeitos silenciosos da presença do evolu-

ciólogo nas decisões e deliberações cosmoéticas do grupo evolutivo. 

Ciclologia: o ciclo realização-verbalização. 

Enumerologia: o propulsor da evolução; o sinalizador da evolução; o vetor da evolu-

ção; o desencadeador da evolução; o articulador da evolução; o atrator da evolução; o catalisador 

da evolução. 

Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade 

sincera–autoincorruptibilidade; o binômio apresentação do projeto–realização da obra; o binô-

mio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro 

consciencial; o binômio identidade civil–identidade extra; o binômio faculdades mentais–per-

cepções extrassensoriais; o binômio hiperacuidade precoce–intelectualidade adolescente;  

o binômio antiemocionalidade-anticonflitividade; o binômio concentração dirigida–atenção peri-

férica. 

Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a in-

teração soma-macrossoma; a interação Parassemiologia-paradiagnóstico. 

Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o cres-

cendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do parti-

cular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo 

intrafísico-extrafísico; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos;  
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o crescendo cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos–princípios do paradigma 

consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinô-

mio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo- 

-Serenão. 

Antagonismologia: o antagonismo autexposição esclarecedora / autexposição vaidosa; 

o antagonismo fato autêntico / palavra oca; o antagonismo verbaciologista / publícola; o antago-

nismo Verbaciologia / Retórica; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo 

Verbaciologia / vanglória; o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíquica; 

o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera apagada. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência permanente–soma fugaz; o paradoxo de encon-

trarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. 

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 da obsolescência; 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 verbacioteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cos-

moeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Autexperimentologia; a Megafocologia; a Au-

tosseriexologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Descrenciologia;  

a Serenologia; a Paracronologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-evo-

luciólogo; o evoluciólogo veterano. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

a pré-evolucióloga; a evolucióloga veterana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens verbatiologus; o Homo 

sapiens verbatiologista; o Homo sapiens signator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 
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heuristicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens 

invulgaris; o Homo sapiens singularis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parassemiologia do evoluciólogo adolescente = a avaliação consciencio-

metrológica da moça ou do rapaz inversor, supostamente evoluciólogo; parassemiologia do evo-

luciólogo adulto = a avaliação conscienciometrológica da mulher ou do homem, a partir da meia-

idade física, supostamente evoluciólogo. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 48 

condições traforísticas, com predomínio da paraperceptibilidade e em forma de perguntas, perti-

nentes, adequadas e capazes de serem incluídas no teste parassemiológico aplicável ao suposto 

evoluciólogo, homem ou mulher: 

01.  Acessa as Centrais Extrafísicas? 

02.  Alcançou a terceira idade física? 

03.  Apresenta alguma verbação? 

04.  Apresenta autoparaperceptibilidade? 

05.  Apresenta triscagem? 

06.  Conhece algum Serenão ou Serenona? 

07.  Conhece o ciclo multiexistencial pessoal (CMP)? 

08.  Cuida do soma? 

09.  Demonstra nível de autodiscernimento? 

10.  Descobriu alguma transverpon? 

11.  É intermissivista? 

12.  É inversor existencial? 

13.  É poliglota? 

14.  É sanpaku? 

15.  É ser desperto? 

16.  Emprega o princípio da descrença? 

17.  Ensina a Paradireitologia? 

18.  Escolheu qual carreira profissional? 

19.  Exemplifica a policarmalidade? 

20.  Experimentou a cosmoconsciência? 

21.  Fez alguma tatuagem no corpo humano? 

22.  Já alcançou o multicompléxis? 

23.  Já planeja maxiproéxis? 

24.  Monta em cavalo? 

25.  Passou por intermissão lúcida prolongada? 

26.  Pratica a megaeuforização? 

27.  Pratica o arco voltaico craniochacral? 

28.  Prefere dieta frutariana? 

29.  Sobre qual assunto escreveu e publicou? 

30.  Sofreu acidente grave? 

31.  Tem boa avaliação conscienciometrológica? 

32.  Tem cacoete óbvio? 

33.  Tem código pessoal de Cosmoética (CPC)? 

34.  Tem dragona parapsíquica? 

35.  Tem duplista evolutivo(a)? 

36.  Tem força presencial notável? 

37.  Tem hobby? 
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38.  Tem identidade extra? 

39.  Tem macrossoma? 

40.  Tem ofiex pessoal? 

41.  Tem paramicrochip? 

42.  Tem participação política? 

43.  Tem pé-de-meia? 

44.  Tem prole? 

45.  Teve despertamento parapsíquico precoce? 

46.  Vive com autodiscrição sem requintes? 

47.  Vivencia projeções conscientes? 

48.  Voluntaria com a interassistencialidade? 

 

Opções. Tais questionamentos fazem refletir sobre as opções pessoais prioritárias quanto 

à evolução, a especialidade do evoluciólogo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a parassemiologia do evoluciólogo, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

07.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

13.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA  DA  PARASSEMIOLOGIA  DOS  EVOLUCIÓLO-
GOS  APRESENTA,  DESDE  JÁ,  A  RAZÃO  DE  SER,  TEN- 
DO  EM  VISTA  O  SURGIMENTO,  EM  TEMPO  OPORTUNO, 
DE  TAIS  CONSCIÊNCIAS  EVOLUÍDAS  NESTA  DIMENSÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite os estudos preparatórios mais aprofunda-

dos da anamnese intra e extrafísica de algum possível evoluciólogo? Você vê praticidade em tais 

investigações? 
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P A R A S S I N A L    E V O L U T I V O  
( P A R A S S E M I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parassinal evolutivo é o elemento intra ou extrafísico capaz de funcionar 

na condição de indicador multidimensional providencial auxiliando o intermissivista lúcido na to-

mada de decisões proexológicas críticas, na interassistencialidade parapsíquica, bem como na 

compreensão mais profunda, detalhada e cosmovisiológica da Multidimensiologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo sinal procede do idioma Latim, signalis, “que serve de signo, de 

sinal”. Surgiu no Século XII. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de 

évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 

1873. 

Sinonimologia: 01.  Parassinal proexológico. 02.  Paraindicador proéxico. 03.  Parassi-

nal admonitório. 04.  Alerta multidimensional. 05.  Aviso extrafísico. 06.  Paraindício evolutivo. 

07.  Elemento de paradiagnóstico. 08.  Mensagem evolutiva. 09.  Aceno paragenético. 10.  Paras-

sinal intermissivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas parassinal evolutivo, parassinal evolutivo admo-

nitório e parassinal evolutivo confirmatório são neologismos técnicos da Parassemiologia. 

Antonimologia: 01.  Sinal intrafísico. 02.  Sinal eletronótico. 03.  Sinal náutico. 04.  In-

dicador humano. 05.  Sinal diagnóstico. 06.  Código morse. 07.  Sintoma somático. 08.  Simbolis-

mo místico. 09.  Horóscopo. 10.  Advinhação. 

Estrangeirismologia: o checkup multidimensional; o check list evolutivo; os aftereffects 

proexológicos; as coulisses extrafísicas (párodos); a mise-en-scène proexológica;  o Paracognita-

rium; o Proexarium; o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da Parapercu-

cienciologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Paras-

semiologia requer maxilucidez. Holopensenes: significados silenciosos. Maxiproéxis: archote 

grupal. Proexograma: cartografia evolutiva. Parassinal: seta multidimensional. 

Coloquiologia: o desenvolvimento do olho paraclínico; o hábito de ter olhos de paraen-

xergar; os parassinais ajudando a ter visão curva, enxergando atrás do morro; a Parassemiologia 

auxiliando a identificação das deixas proexológicas; o boi na linha revelando a Assediologia;  

o estado de graça externalizando a Amparologia; o ato parapsíquico de saber tirar partido da for-

ma para melhor captar o paraconteúdo (Maxiconformaticologia). 

Citaciologia: – O que faz o barco andar não é a vela enfunada, mas o vento que não se 

vê (Platão, 428–347 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paralucidologia; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; 

os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os traducio-

pensenes; a traduciopensenidade; o holopensene da Parassemiologia Teática. 

 

Fatologia: a decodificação intrafísica dos sinais evolutivos (Interdimensiologia); a tradu-

ção das mensagens subliminares extrafisicogênicas; as gescons enquanto vetores de parassinais 

evolutivos para os neointermissivistas; o intercâmbio interdimensional diuturno lúcido; a busca 

pela proficiência teática da holanálise associada à prática da cosmossíntese (Mentalsomatologia). 
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Parafatologia: o parassinal evolutivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilá-

tico criando ambiente para a percepção e decodificação da Sinaleticologia; a ortointerpretação 

dos sinais multidimensionais; os parassinais denunciadores da amparabilidade ou assedialidade 

pessoais e / ou grupais; os neoneuroconstructos verpônicos auxiliando a Orto-Hermeneuticologia 

dos parassinais; a análise paraperceptiva pautada nos fatos e parafatos (Descrenciologia); o paras-

sinal evolutivo enquanto realidade além dos símbolos convencionais; o parapsiquismo intelectual 

lúcido permitindo a tradução da linguagem evolutiva, até então encriptada; os bastidores paracog-

nitivos da evolução; os componentes da senha autosseriexológica; a compreensão teática dos pa-

rassinais podendo funcionar enquanto passe-partout proexológico (abertura de caminho); a cos-

movisão paradiagnóstica interassistencial; a abordagem holossomática, consciencial e parameso-

lógica conjunta; a decifração da contraparte multidimensional envolvida nas concausas extrafísi-

cas; os parafenômenos simultâneos envolvidos na Pangrafologia enquanto parassinais evolutivos 

compostos, sinérgicos e tarísticos; a autolucidez crescente quanto às sincronicidades óbvias, po-

rém quase sempre despercebidas; os parassinais desencadeados adredemente pelos amparadores 

extrafísicos de função; a paranamnese consciencial e ambiental lúcida; a parapictografia interas-

sistencial utilizada pelos parapreceptores; o parapsicodrama paraterapêutico; as projeções vexa-

minosas; a Parassemiologia ajudando a lidar com o continuum poscênio-proscênio no palco da 

proéxis; as investigações da paragenética da personalidade consecutiva; as pesquisas do teleguia-

mento autocrítico; o aprendizado crescente da Enumerologia; o cotejo mentalsomático Parasse-

miologia-Verponologia; a Parassimulcogniciologia Lúcida; as variáveis intra e extrafísicas envol-

vidas no desenvolvimento da Paracosmovisiologia Evolutiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodidatismo-paracognição; o sinergismo interassis-

tencialidade-paraperceptibilidade; o sinergismo multiparametrização paradiagnóstica–megapos-

sibilidade terapêutica; o sinergismo Genopensenologia-Parapercepciologia; o sinergismo ecto-

plasma-parassinal; o sinergismo parafenômeno-mensagem; o sinergismo percepto-parapercepto. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da Multidimensiologia 

Evolutiva; os princípios do paradigma consciencial; o princípio da Evoluciologia Holossomáti-

ca; o princípio seriexológico da afinidade interconsciencial; o princípio holocármico da merito-

cracia cosmoética; o princípio evolutivo da linguagem por meio de sinais (Conformaticologia); 

os efeitos maxiproexológicos do princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o codex subtilissimus pessoal entrosado teaticamente ao código pessoal de 

Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da paravarredura cosmovisiológica; a teoria da Multitraduciolo-

gia; a teoria dos Serenões (modelo evolutivo); a teoria da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional tríplice; a técnica do sequenciamento para-

factual; a técnica do detalhismo aplicada à Parapercepciologia; a técnica do acoplamento inter-

parapsicosférico (Acoplamentarium); a técnica da divisão de atenção; a técnica da tábula rasa;  

a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a semiotécnica e parassemiotécnica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Sinaleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parassemiologia. 

Efeitologia: os efeitos intraconscienciais, holossomáticos, grupocármicos e proexológi-

cos dos parassinais evolutivos; o efeito confirmador do parassinal; o efeito refutador do paras-

sinal; o efeito ambíguo do parassinal semipercebido; o efeito seriexológico da Interassistencio-

logia Parapsíquica; os efeitos sadios do autodesconfiômetro; o efeito cosmovisiológico da Paras-

semiologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à correta interpretação da mensagem 

contida dos parassinais; as neossinapses derivadas da Orismologia Conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo parapercepção-hermenêutica-megadecisão; o ciclo análise-síntese;  

o ciclo parassinais-sinais-neoparassinais; a decifração do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) 

a partir dos sinais e parassinais da manifestação pessoal. 
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Enumerologia: o indicador multidimensional; o parâmetro multidimensional; a variável 

multidimensional; o viés multidimensional; o ângulo multidimensional; o prisma multidimensio-

nal; o veio multidimensional. 

Binomiologia: o binômio parassinal-sinal; o binômio atenção dividida–parapercuciên-

cia megafocal; o binômio fluxo cósmico–sinergismo evolutivo; o binômio cérebro multidicionari-

zado–parapsiquismo interassistencial; o binômio parassinal multidimensional–sinalizador evolu-

tivo; o binômio significado implícito–significado explícito; o binômio protimia-neofilia. 

Interaciologia: a interação parassinal-mensagem; a interação Parassemiologia-Paras-

semanticologia; a interação parassinal-sincronicidade; a interação Paraetiologia–concausa ex-

trafísica–sinal multidimensional; a interação sinal-sintoma-parassinal-parassintoma; a interação 

parassinal ambiental–sinalética parapsíquica pessoal; a interação Intermissiometria (CI)–Manu-

al Pessoal de Prioridades (MPP)–ônus decisório. 

Crescendologia: o crescendo Linguística-Imagética; o crescendo polineuroléxico-poli-

paraneuroléxico-transverpononeuroléxico (Neoneurolexicologia); o crescendo forma-paracon-

teúdo; o crescendo palavras-imagens-parapercepções; o crescendo clarividência-telepatia-pan-

grafia-conscienciês (Omnicomunicologia); o crescendo literalidade-metaforismo-paranalogismo. 

Trinomiologia: o trinômio pensenização-linguagem-interpretação. 

Polinomiologia: a teática do polinômio multifocal. 

Antagonismologia: o antagonismo autorresponsabilidade proexológica / terceirização 

evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo Megafenomenologia-maxidiscrição. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a argumentocracia; a para-

cognocracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia Holossomática; as leis derivadas do fluxo cósmico. 

Filiologia: a conviviofilia; a parapsicofilia; a paracomunicofilia; a mentalsomatofilia;  

a interassistenciofilia; a energofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a paracogniciofobia; a proexofobia; a tanatofobia; a inte-

lectofobia; a evoluciofobia; a conscienciofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da distorção cognitiva. 

Maniologia: o combate à egomania. 

Holotecologia: a metodoteca; a paracognoteca; a energoteca; a parapercepcioteca; a dia-

gnosticoteca; a proexoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parassemiologia; a Paradiagnosticologia; a Multidimensiologia; 

a Paraconscienciologia; a Paracerebrologia; a Holossomatologia; a Semiótica; a Proexologia;  

a Parafisiopatologia; a Para-Hermeneuticologia; a Paracomunicologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o macrossômata; o duplólogo; o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o tene-

pessista; o ofiexista; o conscienciatra; o parageneticista; o parassemiólogo; o homem teleguiado. 

 

Femininologia: a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; a macrossômata; a duplóloga; a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a tenepes-

sista; a ofiexista; a conscienciatra; a parageneticista; a parassemióloga; a mulher teleguiada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens signatus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens experi-

mentatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens multidimensionalis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parassinal evolutivo admonitório = o indicador multidimensional funcio-

nando preventivamente, ao modo de alerta proexológico; parassinal evolutivo confirmatório  

= o indicador multidimensional sancionando determinado posicionamento proexológico. 

 

Culturologia: a cultura da Parassincronologia Evolutiva. 

 

Abrangência. Atinente à Maxiproexologia, os parassinais são multímodos e reiterativos 

na cotidianidade do intermissivista engajado, podendo ocorrer nas mais diferentes situações, con-

textos e condições cotidianas. Parassinais: concausas multidimensionais. 

 

Cosmovisão. Considerando a Taxologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, classifi-

cação com 13 subespecialidades da Parassemiologia, a Ciência dos sinais multidimensionais, ca-

pazes de ampliar a cosmovisão e compreensão quanto ao parafuncionamento dos indicadores 

multidimensionais no contexto da programação existencial: 

01.  Parassemiologia Consciencioterápica: os paraindicadores nosológicos da manifes-

tação consciencial (Trafarologia); os parassinais trafarinos do evoluciente (Parageneticologia);  

a inspeção da parapsicosfera; a consciência mostrando-se através do prontuário holossomático; 

os sinais extrafísicos (assédio) gerando sintomas físicos (desconforto); as paracomorbidades evi-

denciando doenças compostas; os critérios diagnósticos e paradiagnósticos; a interação Parapa-

tologia-Proexologia; o homeostaticograma. 

02.  Parassemiologia Duplológica: os paraindicadores cardiochacrais da manifestação 

consciencial (Psicossomatologia); os parassinais definidores da cabeça-energética do casal; a ins-

peção do crescendo afetividade-maxifraternidade; o diagnóstico quanto à intersecção holobiográ-

fica (materpensene duplista); a interação Intermissiologia-Proexologia; o duplocarmograma. 

03.  Parassemiologia Etológica: os paraindicadores conformáticos da manifestação 

consciencial (Paretologia); os parassinais relacionados aos hobbies conscienciais; a inspeção 

quanto ao polinômio biótipo-indumentária-marcha-vocabulário; a interação Temperamentolo-

gia-Proexologia; o habitograma. 

04.  Parassemiologia Evolutiva: os paraindicadores cosmoéticos da manifestação cons-

ciencial (Paradireitologia); os parassinais decorrentes do sinergismo CPC-MPP-PEP; a inspeção 

minuciosa da FEP; os critérios para localização na Escala Evolutiva das Consciências (Esca-

lologia); o desafio da paranamnese da conscin-cobaia-evolucióloga; a interação Holobiografolo-

gia-Proexologia; o conscienciograma. 

05.  Parassemiologia Gesconológica: os paraindicadores grafopensenológicos (estilísti-

cos) da manifestação consciencial (Parageneticologia); a inspeção dos escritos pessoais; a interite-

mização autoral interexistencial; os parassinais provenientes da Gesconometria (Grafologia); a in-

teração Bibliologia-Proexologia; o gesconograma. 

06.  Parassemiologia Grupocarmológica: os paraindicadores conviviológicos da mani-

festação consciencial (Parassociologia); a inspeção do ciclo evolutivo grupocármico (interprisão- 

-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade); os parassinais desencadeados pelo círcu-

lo de convívio; a interação Parassociologia-Proexologia; o parassociograma. 

07.  Parassemiologia Holopensênica: os paraindicadores ambientais da manifestação 

consciencial (Morfopensenologia); a inspeção das fôrmas holopensênicas; a atenção quanto aos 

bagulhos energéticos; o diagnóstico quanto ao vigor da atração materpensênica (Parassincro-

nologia); os parassinais oriundos das energias gravitantes; a interação Paraconscienciologia-Pro-

exologia; o holopensenograma. 

08.  Parassemiologia Intermissiva: os paraindicadores extrafísicos da manifestação 

consciencial (Genopensenologia); a inspeção das ideias inatas; as repercussões proexológicas  

e grupocármicas da identidade extra; os parassinais desencadeados pela intermissão mudancista 

prolongada (Intermissiometria); a interação Comunexologia-Proexologia; o intermissiograma. 
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09.  Parassemiologia Macrossomática: os paraindicadores somáticos da manifestação 

consciencial (Parafisiologia); a inspeção genética comparada; as obscuras, porém tonitruantes evi-

dências do paramicrochip; as pesquisas teáticas do binômio Neuroftalmia-Neuroectoplasmia 

(triscagem); os parassinais derivados da macrossomaticidade; a interação Parageneticologia- 

-Proexologia; o paragenograma. 

10.  Parassemiologia Paraperceptiva: os indicadores multidimensionais da manifesta-

ção consciencial (Sinaleticologia); a inspeção quanto ao trinômio nervos cranianos–osso esfenoi-

de–exteriorização energética; os parassinais relacionados à ectoplastia teática; a interação Coro-

nochacrologia-Proexologia; o parapercepciograma. 

11.  Parassemiologia Proexológica: os paraindicadores intrafísicos (concausas) deriva-

dos do trinômio traços conscienciais–aportes existenciais–retribuições grupocármicas envolvido 

na manifestação consciencial (Proexogramologia); a inspeção do currículo multiexistencial no 

Curso Intermissivo (CI); a autoparanamnese do megatrafor; os parassinais oriundos do trinômio 

parassemiológico convites-oportunidades-decisões; a interação Egocarmologia-Proexologia;  

o maxiproexograma. 

12.  Parassemiologia Seriexológica: os paraindicadores mnemônicos da manifestação 

consciencial (Holobiografologia); a inspeção das autodileções paragenéticas; a pesquisa pareto-

lógica das personalidades consecutivas; a análise cruzada do binômio Temperamentologia-Bi-

existenciologia; os parassinais retrocognitivos na ressoma atual; a interação Holomnemossomato-

logia-Proexologia; o seriexograma. 

13.  Parassemiologia Tenepessológica: os paraindicadores interassistenciais da mani-

festação consciencial (Taristicologia); a inspeção da paracomunicação com o amparador de fun-

ção; as sutilezas tenepessológicas incidindo no cotidiano; os parassinais indicativos do nível de 

altruísmo; a interação Interassistenciologia-Proexologia; o tenepessograma. 

 

Intrafisicalidade. No tocante à Evoluciologia, a linguagem intrafísica é, essencialmente, 

indireta, feita por meio de signos, ou seja, significantes (concretos) aludindo a significados (abs-

tratos), em geral transcorrendo de modo linear, encadeado e sequencial. 

Extrafisicalidade. Por outro lado, a linguagem extrafísica pura é mais avançada por ser 

mais direta, objetiva e globalizante, indo direto aos finalmentes da essência comunicativa, trans-

mitindo a mensagem em bloco, de paracérebro a paracérebro, extrapolando a conformática da 

linguística humanoide. 

Interdimensionalidade. Assim, à conscin parapsíquica convém compreender, o quanto 

antes, ser a descoincidência psicossômica, sobretudo do paracérebro (irrompimento), a base ou 

conceptáculo mais eficaz para garantir a observação, retenção e decifração parassemântica, possi-

bilitando associações ideativas cosmovisiológicas inerentes à realidade transcendendente dos pa-

rassinais, viabilizando o acesso mais facilitado, no futuro, ao conscienciês (Crescendologia). 

Limpidez. Tal providência, quando teática, ajuda a reduzir as interferências interdimen-

sionais ou poluições na comunicação entre as dimensões. Os resultados profícuos serão potencia-

lizados no cérebro polidicionarizado (Poliparaneurolexicologia). 

Salvaguarda. Nesse aspecto e tendo-se em mente as pesquisas da Paraprofilaxiologia,  

a melhor garantia, vacina ou prevenção quanto às distorções interpretativas dos parassinais  

é a manutenção da autocriticidade cosmoética urbi et orbi, sabendo afastar as forçações de barra, 

viagens na maionese ou defesas do umbigão. Discernimento é preciso. 

Função. Consoante à Interdimensiologia, vale lembrar, portanto, serem os parassinais 

tão só indicadores multidimensionais, cuja presença aumenta os parâmetros de análise, cabendo  

à consciência lúcida o ônus, responsabilidade ou obrigação da melhor interpretação visando a de-

cisão mais cosmoética, conforme o contexto evolutivo. Paranalfabetos levam megadesvantagem. 

 

Metaforologia. Com base no exposto, os parassinais evolutivos podem ser considerados 

ao modo de placas de trânsito ao longo da trajetória seriexológica (Holobiografologia). 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o parassinal evolutivo, indicados para a expansão das 

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Autoparanálise:  Autoparaconscienciometrologia;  Neutro. 

03.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

05.  Crescendo  Linguística-Imagética:  Crescendologia;  Homeostático. 

06.  Definologia:  Parassemiologia;  Neutro. 

07.  Megassincronicidade:  Megassincronologia;  Neutro. 

08.  Multitraduciologia:  Intercomunicologia;  Neutro. 

09.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

10.  Paranamnese  consciencial:  Parassemiologia;  Neutro. 

11.  Parassemiologia  do  evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Realidade  autológica:  Conformaticologia;  Neutro. 

13.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOLUCIDEZ  PROÉXICA  QUANTO  AOS  PARASSINAIS  

EVOLUTIVOS  CONSTITUI  IMPORTANTE  MEIO  COSMOÉTICO  

CAPAZ  DE  AGIGANTAR  O  AUTODISCERNIMENTO  ACERCA  

DOS  REAIS  BASTIDORES  DA  VIDA  (HOLOCARMALIDADE). 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu mais profundamente sobre a importân-

cia proexológica dos parassinais evolutivos? Já tomou decisões críticas a partir deles? Quais fo-

ram os resultados? 

 

P. F. 
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P A R A S S I N C R O N I C I D A D E  
( P A R A S S I N C R O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parassincronicidade é o conjunto dos fatos e parafatos, ideias, aconteci-

mentos pequenos e grandes, aparentemente irrelevantes ou de grande representatividade insinuan-

do-se para a consciência experimentadora como efeitos da conexão ou interrelação existente entre 

tudo no Cosmos, ultrapassando os princípios da Cronêmica (tempo) e da Proxêmica (espaço), 

proporcionando o entendimento da realidade multiexistencial da consciência, incluindo as realida-

des interativas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo síncrono deriva do idioma Latim Tardio, synchronus, e este do 

idioma Grego, súgkhronos, “contemporâneo”, composto pelo prefixo sún, “juntamente; ao mes-

mo tempo; além disso; com; do lado de; em favor de; de acordo com; por meio de”, e pelo ele-

mento de composição khrónos, “tempo”. Surgiu no Século XVIII. A palavra sincronicidade apa-

receu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Sincronicidade multidimensional. 2.  Parassincronia. 3.  Parassincro-

nismo. 4.  Parassincronização. 5.  Parainteratividade. 6.  Parainterrelação. 7.  Parassimultaneida-

de. 8.  Paratautocronia. 

Neologia. As duas expressões compostas parassincronicidade percebida e parassincro-

nicidade despercebida são neologismos técnicos da Parassincronologia. 

Antonimologia: 1.  Assincronicidade. 2.  Assincronia. 3.  Assincronismo. 4.  Assincro-

nização. 5.  Dessincronização. 6.  Diacronia. 7.  Causalidade. 

Estrangeirismologia: o insight. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente quanto ao au-

todiscernimento relativo às sincronicidades energéticas e parapsíquicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das parassincronicidades; os fluxopensenes; a flu-

xopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: as sincronicidades no dia a dia. 

 

Parafatologia: a parassincronicidade; a sincronicidade multidimensional; a minivariável 

da Conscienciologia; a cadeia de acontecimentos; as múltiplas correlações; os fatos e parafatos 

atratores; as simulcognições; o momento evolutivo; o aqui e agora; o fluxo das realidades do Cos-

mos; a Cosmoconsciencialidade; a Cronêmica; a Proxêmica; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o fato de o registro dos detalhes 

das ocorrências sincrônicas mínimas poder oferecer a cosmovisão das sincronicidades parapsíqui-

cas máximas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o  sinergismo entre os fenômenos e os parafenômenos no Cosmos. 

Principiologia: o princípio da sincronicidade interdimensional; o princípio de todo en-

contro interconsciencial ser reencontro. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da sincronicidade. 
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Tecnologia: a técnica do detalhismo. 

Ciclologia: o ciclo das sincronicidades do sensitivo ectoplasta. 

Binomiologia: o binômio sincronicidade-sinergismo. 

Interaciologia: a interação sincronicidade-coincidência. 

Crescendologia: o crescendo parassincronicidade mínima–parassincronicidade má-

xima. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio grupali-

dade-planificação-sincronismo; o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinô-

mio eutimia-protimia-primener; o trinômio acasos-coincidências-sincronicidades; o trinômio 

observação-análise-constatação. 

Polinomiologia: o polinômio momento certo–lugar adequado–companhia correta–con-

teúdo apropriado. 

Antagonismologia: o antagonismo paraassincronia / parassincronia. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis da sincronicidade universal; as leis das probabilidades. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a cronoteca; a sincronoteca; a correlacionoteca; a sinergeticoteca; a enci-

cloteca; a parapsicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parassincronologia; a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; 

a Pararretrocogniciologia; a Parassimulcogniciologia; a Cosmologia; a Cosmovisiologia; a Cone-

xologia; 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 evolu-

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens parasynchronicus; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo 

sapiens comparticipans; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cosmovisiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parassincronicidade percebida = a sincronia, mesmo sutil, detectada pela 

conscin atenta ao parapsiquismo; parassincronicidade despercebida = a sincronia sutil, mas pas-

sando batida por parte da pessoa desatenta quanto ao parapsiquismo. 

 

Culturologia: a Multiculturologia do Parapsiquismo. 

 

Concomitantes. Mediante a Projeciologia, nas pesquisas da sincronicidade multidimen-

sional, não se pode esquecer racionalmente nem confundir as ocorrências com os fenômenos pro-

jetivos concomitantes. 

Acidentes. A condição pessoal da predisposição aos acidentes é menos preocupante 

quanto à possibilidade de cair o raio sobre você, mas muito preocupante quanto ao fato grupal de 

cair o raio sobre o avião no qual você viaja – com dezenas de passageiros, não raro predispostos  

a acidentes, e cujo volume médio de energias conscienciais seja superior à potência pessoal holo-

chacral de cada passageiro – e a aeronave explodir ou cair. Eis porque a sincronicidade deve ser 

reconhecida a fim de entendermos e confiarmos no próprio destino pessoal. 

 

Abrangência. A sincronicidade envolve a conscin de modo abrangente, em todas as li-

nhas das automanifestações pensênicas, por exemplo, estas 3, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Genética. Na Genética com o predomínio da maior afinidade da mãe ou do pai. 

2.  Pangrafia. Na Pangrafia com a percepção parapsíquica panorâmica, por atacado. 

3.  Paragenética. Na condição do accident proneness (predisposição paragenética) a qual 

permite o entrosamento patológico ou afinidade doentia com determinadas pessoas. 

 

Sincronicidade. O complexo fenômeno da sincronicidade, em geral, evidencia conexões 

entre as estatísticas humanas verídicas, e a atuação da lei da causalidade, tendo em vista a holos-

somática e a multidimensionalidade da consciência. 

Autoconscientização. A condição evoluída da autoconscientização multidimensional, 

em plena vida intrafísica, permite a você observar e concluir ser a sincronicidade fenômeno 

atuante, também, nas vivências desta dimensão consciencial para outra. Isso explica e torna irrele-

vante elevado número de aparentes coincidências na vida intrafísica. 

 

Ocorrências. Eis, na ordem alfabética, 12 ocorrências, entre as dimensões conscienciais, 

nas quais você pode experienciar empregando especificamente a projetabilidade lúcida (PL), 

constituindo efeitos evidentes da sincronicidade multidimensional: 

01.  Amparadores. O reencontro dos assediadores pessoais, enfermos do passado recen-

te ou remoto, com os amparadores, na intimidade da psicosfera existencial pessoal. 

02.  Autorrevezamentos. Os autorrevezamentos nos trabalhos, ou proéxis múltiplas, 

através dos séculos, encadeando determinada vida com outra e outra, ininterruptamente. 

03.  Chegadas. As vindas planejadas de consciexes renascidas, hoje, ao círculo grupo-

cármico mais íntimo, inclusive transmigrantes, procedentes de outros planetas. 

04.  Comemorações. Os reflexos mnemônicos ou as invasões deslocadas, e nem sempre 

interpretadas corretamente, de comemorações de datas felizes de acontecimentos de existências 

intrafísicas anteriores, dentro do calendário humano, pessoal, atual. 

05.  Comunicabilidade. O intercâmbio multidimensional mais vasto, entre as consciên-

cias, por toda parte, durante a existência holochacral ou intrafísica. 

06.  Despedidas. As despedidas de consciexes, ligadas a você, na fase de preparação pa-

ra o renascimento intrafísico, as quais surgirão em locais diferentes do atual domicílio onde você 

reside. 

07.  Hiperacuidade. O estado da vigília física ordinária entrosado aos estados projetivos 

lúcidos, inclusive a condição magna da cosmoconsciência. 
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08.  Holocarma. Os saldos da conta-corrente holocármica, pessoal, vindos de existência 

anterior, impondo características prioritárias à existência humana atual. 

09.  Reencontros. Os reencontros extrafísicos / intrafísicos dos quais você participa, às 

vezes com frequência e importância maiores além da imaginação vulgar. 

10.  Retrocognições. As retrocognições, até multimilenares ou de bases extraterrestres, 

conjugadas às lembranças da infância, no porão da consciência, na vida presente. Há homens ain-

da vivendo, no Terceiro Milênio, como antepassados de si mesmos. 

11.  Tempo. A união do passado o qual você viveu, através de contextos, civilizações  

e grupos evolutivos diversos, ao presente no qual você vive, hoje, na Terra. 

12.  Transmigrantes. As despedidas, mais definitivas, das consciências, antigas conhe-

cidas grupocármicas, agora transmigrantes deste planeta para outro, com as quais você não convi-

verá mais pelo futuro imediato, à frente. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a parassincronicidade, 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. 

09.  Minissincronicidade:  Minissincronologia;  Neutro. 

10.  Pseudoerro:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Sincronicidade:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

 

OS  FENÔMENOS  SUTIS  DAS  PARASSINCRONICIDADES 
OCORREM  A  PARTIR  DA  CONDIÇÃO  INEVITÁVEL 

DE  CADA  CONSCIN  MANTER  INTERRELAÇÃO  PERMA-
NENTE  COM  A  PARAPROCEDÊNCIA  PRÉ-RESSOMÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum fenômeno classificável como 

sendo da parassincronicidade? Relativo à natureza de quais atividades pessoais? 
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P A R A S S O C I O L O G I A  
( H O L O R R E S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Parassociologia é a Ciência aplicada ao estudo da organização e funcio-

namento das sociedades conscienciais e das relações evolutivas entre a unidade (consciência)  

e o todo (Cosmos) na formação, permanência e mudança das Socins e Sociexes pluriplanetárias, 

sendo formulada de modo multidisciplinar e multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra sociologia deriva do idioma Francês, sociologie, “estudo ci-

entífico de fatos sociais humanos e dos grupos sociais enquanto realidade distinta da soma dos in-

divíduos que o compõem”. Surgiu em 1881. O vocábulo foi cunhado por Auguste Comte (1798– 

–1857). 

Sinonimologia: 1.  Sociologia Cósmica. 2.  Sociologia Multidimensional. 3.  Ciência da 

organização societária intra e extrafísica. 4.  Sociologia Seriexológica. 5.  Ciência dos consensos 

sociais intra e extrafísicos. 6.  Ciência do macrordenamento consciencial. 

Neologia. O vocábulo Parassociologia e as duas expressões compostas Parassociologia 

Cronêmica e Parassociologia Proxêmica são neologismos técnicos da Holorressomatologia. 

Antonimologia: 1.  Sociologia. 2.  Sociexologia. 3.  Robexologia. 4.  Filosofia Social.  

5.  Sociologia Evolucionista. 6.  Sociologia Planetária. 

Estrangeirismologia: o pensée large; os rapports sociaux multidimensionais multimi-

lenares; o milieu social cósmico; o échange social em todos os níveis. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à cosmovisão social multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parassociologia; o holopensene pessoal da Cos-

moética; o holopensene grupal da Cosmoética; os sociopensenes; a sociopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os megapensenes; 

a megapensenidade; o megabloco pensênico cosmovisiológico. 

 

Fatologia: a Sociedade Intrafísica (Socin) ainda patológica; a ignorância generalizada 

quanto à Sociexologia; o fato social; a unidimensionalidade; os miniordenamentos sociais; as re-

des de interação social; os holopensenes individuais interconectados; a ação social; o desvio da 

norma social; os hábitos; os costumes sociais; os maxiordenamentos sociais; o ordenamento fami-

liar; a grupalidade; as instituições; as hierarquias intrafísicas; as estratificações sociais; os secta-

rismos religiosos; os consensos sociais; a intra e intercoordenação dos holopensenes grupais;  

a Economia materialista; a interassistencialidade intrafísica; a Sócio-Política; o Sócio-Direito; 

a Ciência Convencional unidimensional; a Conscienciologia esclarecendo a Humanidade sobre  

a Parassociologia; o tratado Homo sapiens reurbanisatus; a harmonia social; o conflito social; os 

megaordenamentos sociais; os sistemas sociais mundiais; a Organização das Nações Unidas 

(ONU); a Economia Global; a Política Internacional; o Proto-Estado Mundial; as relações entre os 

mini, maxi e megaordenamentos sociais; a conexão entre a biografia, a História Nacional e a His-

tória Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as Sociedades Ex-

trafísicas (Sociexes); a paraabordagem da Sociexologia; o parafato social; os miniordenamentos 

parassociais; as parainterrelações consciencias; as paracondutas; o paraethos; as projeções consci-

entes (PC) e inconscientes; a paraconvivência inconsciente entre conscins e consciexes; a para-
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convivência entre conscins lúcidas e consciexes; a paraconvivência inconsciente entre consciexes; 

a paraconvivência lúcida entre consciexes; o domínio consciencial das energias; as mimeses intra 

e extrafísicas; a interassistencialidade extrafísica; o laço seriexológico unindo a dupla evolutiva 

(DE); a prática da tenepes; a parainterconexão das minipeças no maximecanismo; o desvio 

evolutivo na trajetória seriexológica; a conta-corrente holocármica; o ordenamento intraconscien-

cial; a diluição do ego na cosmocracia; os maxiordenamentos  parassociais; a intra e intercoorde-

nação cósmica dos grupocarmas; as interprisões grupocármicas; os nós górdios coletivos; as co-

munidades extrafísicas evoluídas; as comunidades extrafísicas atrasadas; a Baratrosfera; a para-

pretensão da Para-Humanidade; as parainstituições; as paraconexões entre os Colégios Extrafísi-

cos; o Curso Intermissivo (CI); a comunex Interlúdio; as para-hierarquias; os ambientes grupais 

extrafísicos; os parafluxos energéticos cósmicos; a ofiex; a Parapolítica; o Paradireito; a Paraetio-

logia Sociopatológica; a Parageografia Histórica; a harmonia cósmica; o assédio intra e inter-

consciencial explicando o belicismo planetário; os megaordenamentos parassociais; a atuação da 

megapeça (Consciência Livre) no Cosmos; as megadisparidades extrafísicas holopensênicas;  

o megapériplo evolutivo; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a policarmalida-

de; os parassistemas grupocármicos; o Estado Cósmico; as Centrais Extrafísicas; a transafetivida-

de; a Cosmoética; as relações entre os mini, maxi e megaordenamentos parassociais; a conexão 

entre a holobiografia, a holomemória grupocármica e a Para-História; a megarrede da interassis-

tencialidade interdimensional; o microuniverso consciencial tornado megarrefúgio multidimen-

sional da paz. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo microcosmo-macrocosmo; o sinergismo holopensene 

pessoal–holopensene grupal; o sinergismo proéxis individuais–proéxis grupais. 

Principiologia: o princípio da atração holopensênica; o princípio da grupalidade;  

o princípio da bússola intraconsciencial; o princípio do Universalismo; o princípio de o Cosmos 

estar sob controle inteligente. 

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

(CGC). 

Teoriologia: as teorias parassociológicas; a teoria da espiral evolutiva; a teática ver-

ponológica; as teorias sociológicas clássicas; as teorias sociológicas do disposicionalismo. 

Tecnologia: a técnica da projetabilidade lúcida; a técnica da autopesquisa; a técnica do 

parassociograma; a técnica do sociodiagnóstico; a técnica da sociomatriz; a técnica da conscien-

ciometria; a técnica da cosmossíntese; as técnicas do megaparadigma consciencial; a técnica da 

lupa maturológica; a técnica da biografia conscienciológica; a técnica da tenepes; a técnica da 

ofiex. 

Voluntariologia: o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os volun-

tários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

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

cienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito do rolo compressor das inutilidades intrafísicas; o efeito dos holo-

pensenes patológicos desequilibrando a Socin e a Sociex; o efeito dos vincos psicossomáticos na 

holomemória travando a evolução coletiva; o efeito paradesassediador da lhaneza; o efeito das 

pararreurbanizações propiciando a homeostase social e parassocial. 

Neossinapsologia: as neossinapses propiciando o avanço da Metodologia Sociológica 

para a abordagem parassociológica; as neossinapses necessárias ao sobrepairamento mentalso-

mático das Socins na percepção dos parassociólogos. 

Ciclologia: o ciclo ordenador da vida consciencial; o ciclo socioenergético crescimento- 

-gestão; o ciclo evolutivo autocompressão-autexpansão; a pararracionalidade cosmoética atuando 

no ciclo dessoma-ressoma. 
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Enumerologia: as pararrealidades; as parapopulações; as parageopolíticas; os paracon-

servadorismos; as parassociopatias; as pararreciclagens; as paraleis cósmicas. 

Binomiologia: o binômio Curso Intermissivo–socialização extrafísica; o binômio práti-

ca parassocial–nível evolutivo; o binômio sociológico antibelicismo-antirreligião; o binômio 

anomia social–desregramentos parassociológicos; o binômio interprisão egocármica–autocídio; 

o binômio riscomania–suicídio lento; o binômio admiração-discordância; o binômio empatia- 

-universalismo; o binômio intenção-Cosmoética na Sociedade Cósmica. 

Interaciologia: a interação plano objetivo (material) –plano subjetivo (das consciências 

ressomadas)–plano das ideias objetivadas (herança cultural humana)–plano da paratroposfera 

(reurbexes e consréus)–plano mental (da cosmoconsciência)–plano do macrocosmo (das consci-

exes evoluídas); a interação interesse evolutivo da consciência–interesse estrutural do maxime-

canismo; a interação sociológica intrafísica ação-ordem-cultura; a interação coexistência cons-

ciente–coexistência inconsciente; a interação materialismo-bagulhismo; a interação estrutura 

parassocial–Cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo torrão natal–paraprocedência; o crescendo escambo-ku-

la-comércio-solidariedade-interassistencialidade; os princípios estruturais da Socin antevistos 

no crescendo satisfação primária das necessidades no pré-capitalismo–produção voltada para  

o mercado no capitalismo; o crescendo das fases religiosas medieval-capitalista-tecnológica 

constituindo a base das visões de mundo na Socin; o crescendo ética intrafísica–Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio multidão–desenraizamento social–comportamento de mana-

da; o trinômio pararrastão–paracaravana de assediadores–corrente patológica paratroposféri-

ca; o trinômio da relação social energética absorvedora-doadora-ambivalente; o trinômio vonta-

de-intencionalidade-priorização definindo a qualidade da conduta parassocial da consciência;  

a colonização consciencial etnocêntrica pelo trinômio desejo do heteroafeto–rejeição de heteroa-

tributos–negação da heteroautonomia; o trinômio das desigualdades sociais gênero-etnia-classe; 

o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinô-

mio da ação consciencial egocármica-grupocármica-policármica. 

Polinomiologia: o engano científico de a consciência eletronótica considerar natural  

o polinômio consensos fetais–pseudoconsensos–consensos adulterados–consensos inexistentes; 

o polinômio narcisismo-orgulho-imoderação-arrogância-suntuosidade-superfluidade apressando 

a autodessoma; o polinômio da ação parassocial evolutiva atributos–discernimento–Cosmoética–

–livre arbítrio. 

Antagonismologia: o antagonismo guerra / paz; o antagonismo egocentrismo / comu-

nicabilidade; o antagonismo circunlóquios autassediadores / evoluciopensenes; o antagonismo 

interiorose / nomadismo; o antagonismo liberdade / imposição; a Conscienciologia eliminando  

o pseudantagonismo Socin / Sociex. 

Paradoxologia: o paradoxo de o papel social significar ao mesmo tempo coerção e livre 

arbítrio; o paradoxo de o gargalo evolutivo significar ao mesmo tempo restrição e liberação;  

o paradoxo de o aprofundamento no detalhismo proporcionar a cosmovisão; o paradoxo da au-

topesquisa levar ao conhecimento parassociológico; o paradoxo de a ordem social ser a imagem 

reflexa e ampliada da consciência individual; o paradoxo de as religiões continuarem incorpora-

das às estruturas das Socins ainda no Século XXI, na Era das Supercomunicações (Ano-base: 

2014). 

Politicologia: a pseudodemocracia intrafísica; os prenúncios do Estado Mundial; a me-

ritocracia democrática cósmica; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do Cosmos; as leis sociais; a lei da inseparabilidade grupocármica;  

a lei da ação e reação; a lei do maior esforço; a lei da imputação causal; a lei da seriéxis; as leis 

da evolução. 

Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a cosmopensenofilia; a adapta-

ciofilia; a projeciofilia; a pesquisofilia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose. 

Holotecologia: a parassocioteca; a socioteca; a ressomatoteca; a evolucioteca; a para-

psicoteca; a projecioteca; a ciencioteca; a convivioteca; a culturoteca; a comunitarioteca. 
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Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Holorressomatologia; a Cosmologia; a Evo-

luciologia; a Interprisiologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Soci-

exologia; a Sociologia; a Cosmoeticologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Conviviologia;  

a Grupocarmologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin murista; 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 orientador evolutivo; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sociólogo; o parassociólogo; o projetor 

consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação; o escritor Honoré de Balzac (1799–1850), parassociólogo e precursor da Projeciologia no 

Planeta Terra. 

 

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

a orientadora evolutiva; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; 

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a socióloga; a parassocióloga; a projetora 

consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sociologicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens 

multidimensionalis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapi-

ens evolutiens; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Parassociologia Cronêmica = a Ciência aplicada aos fenômenos parasso-

ciais de características predominantemente temporais, ao modo dos processos de holorreeducação 

consciencial e dos fenômenos seriexológicos; Parassociologia Proxêmica = a Ciência aplicada aos 

fenômenos parassociais de características predominantemente espaciais, ao modo dos processos 

da reurbanização extrafísica e da socioparageografia. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a autocognição multicultural multiexistenci-

al; a coexistência cultural; a paraaculturação; a cultura sociológica; o conformismo cultural;  

a relatividade cultural; a Holoculturologia. 

 

Parassocialização. O processo da parassocialização consiste na internalização do uni-

verso (macrocosmo) pelo microuniverso consciencial (microcosmo) no decorrer do processo evo-

lutivo até a consciência chegar à holomaturidade. 

Disposições. Segundo a Parassociologia, as disposições conscienciais são tendências, 

inclinações ou propensões desenvolvidas pela consciência, resultantes do somatório das vivências 

no processo de parassocialização, favorecedoras da adaptação intra e extrafísica. 
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Caracterologia. Eis, por exemplo, agrupadas em ordem alfabética, 40 disposições cons-

cienciais inerentes à evolução dos pré-serenões em geral, listadas conforme as duas classes de 

adaptação, intra e extrafísica: 

 

A.  Adaptação intrafísica: 

01. Assistencialidade: tendências assistenciais. 

02. Atuação na Socin: definição de papéis sociais. 

03. Autocontrole do ego: domínio do próprio desejo de poder. 

04. Autodefinição profissional: inserção profissional produtiva. 

05. Autodefinição sexual: adaptação da consciência ao soma. 

06. Autodesassédio: senso de autoimunidade nas interações conscienciais. 

07. Autorreciclagens: senso de autorrenovação para patamar mais avançado. 

08. Autossustentação: do energossoma junto à neuromotricidade após a ressoma. 

09. Desenvolvimento do parapsiquismo: expansão da lucidez multidimensional. 

10. Desperticidade: atingida no decurso de décadas ou anos. 

11. Homeostase holossomática: profilaxia e manutenção da higidez consciencial. 

12. Intercomunicação consciencial: uso de símbolos culturais e raciocínio lógico. 

13. Manifestação emocional: desenvolvimento e domínio de emoções simples e / ou 

complexas. 

14. Manifestação mentalsomática: expansão e renovação sináptica e neossináptica. 

15. Ofiex: instalação e desativação de ofiex (nível avançado da assistencialidade). 

16. Pré-Intermissiologia: preparação para exercer liderança após a dessoma. 

17. Proéxis: preparação, realização, compléxis e moréxis. 

18. Projetabilidade lúcida: saída do corpo físico com plena consciência. 

19. Recuperação de cons: resgate de informações do paracérebro ao cérebro. 

20. Renovação da autocosmoética: aperfeiçoamento do autofraternismo. 

21. Ressoma: domínio energético suficiente para ressomar no corpo humano. 

22. Sexossomaticidade: reajustamento sexossomático na maturidade intrafísica. 

23. Sustentação holossomática: assunção dos padrões de organização holossomática. 

24. Tanatologia: preparo para a dessoma. 

 

B.  Adaptação extrafísica: 

25. Amparabilidade: abordagem pelo amparador extrafísico. 

26. Autocriticidade proéxica: avaliação consciencial sadia da retroexistência recente. 

27. Autonomia pensênica: predomínio da energia volitiva. 

28. Curso Intermissivo: programação existencial. 

29. Descondicionamento social: flexibilidade paraetológica. 

30. Dessoma: recuperação do choque da dessoma. 

31. Flexibilidade parageográfica: adaptação a novos ambientexes após a dessoma. 

32. Holorretromnemônica: recordação do passado milenar. 

33. Liberação somática: readaptação à vida sem gravitação, respiração, água, alimenta-

ção e sexo. 

34. Liderança extrafísica: prontidão para os resgates na Baratrosfera. 

35. Ofiex: megamparabilidade avançada da consciex lúcida. 

36. Parapensenização: desvencilhamento dos limites pensênicos intrafísicos. 

37. Psicossoma: manifestação pelo psicossoma mais leve e sutil. 

38. Segunda dessoma: descarte do energossoma. 

39. Terceira dessoma: descarte do psicossoma. 

40. Volitação: desenvoltura móbil em manifestação psicossomática. 

 

Travões. Segundo a Paraprofilaxiologia, eis, em ordem alfabética, 6 processos de auto  

e heterassédios, potenciais travadores do desenvolvimento consciencial em qualquer ponto da pa-

rassocialização, a serem observados e evitados: 
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1.  Acidentes de percurso. 

2.  Dessomas súbitas. 

3.  Homicídios. 

4.  Parapsicoses pós-dessomáticas. 

5.  Suicídios. 

6.  Traumas coletivos: guerras, morticínios, catástrofes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Parassociologia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

05.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 

06.  Confronto  sociológico:  Parassociologia;  Neutro. 

07.  Cosmovisão  verponológica:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Inclusão  parassocial:  Parassociologia;  Neutro. 

10.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11.  Intermissão:  Intermissiologia;  Neutro. 

12.  Paraaculturação:  Parassociologia;  Homeostático. 

13.  Paraetologia:  Parassociologia;  Neutro. 

14.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

 

É  POSSÍVEL  AVALIAR  O  NÍVEL  EVOLUTIVO  DAS  SOCINS  

E  SOCIEXES  A  PARTIR  DAS  VARIÁVEIS:  PARAORDENA-
MENTO  SOCIAL,  PARAPOSIÇÃO  SOCIAL  NA  EVOLUÇÃO  

E  PARATIPOLOGIA  DAS  CONSCIÊNCIAS  PREDOMINANTES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe a lógica da Ciência Parassociologia? 

Qual o nível evolutivo da Socin na qual vive? Qual papel social e parassocial desempenha? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 
páginas 295 a 320. 

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 170 a 179. 

3.  Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.;  
1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 7 a 111. 

4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 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; 
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enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; 

páginas 97 a 120. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 289. 

 

L. J. 
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P A R A T A R E F A    D O    A M P A R A D O R  
( A M P A R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paratarefa do amparador é o trabalho extrafísico de função da consciex 

interassistencial, seja diretamente nas comunexes ou indiretamente nas comunins, assistindo 

paratecnicamente consciexes e conscins, no âmbito da Interassistenciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho 

que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma merca-

doria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O termo amparador procede do idioma 

Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente 

para proteger”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Paratrabalho do amparador. 2.  Função extrafísica do amparador. 

Neologia. As 3 expressões compostas paratarefa do amparador, paratarefa do ampara-

dor extrafísica e paratarefa do amparador multidimensional são neologismos técnicos da Ampa-

rologia. 

Antonimologia: 1.  Tarefa do amparador intrafísico. 2.  Função do amparador humano. 

Estrangeirismologia: o helper; o extraphysical coaching; o rapport interconsciencial 

multimilenar orientando a seleção dos amparandos; a hard task da comunicação interdimensional; 

a parafrustração do amparador extrafísico em standby nas recaídas anticosmoéticas da conscin as-

sistível. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os propense-

nes; a propensenidade; a autopensenização embasada no trinômio universalismo-megafraternida-

de-Cosmoética promovendo a para-higienização de holopensenes; a afinidade pensênica regendo 

a formação da dupla amparador extrafísico–amparando intrafísico exitosa. 

 

Fatologia: a função amparadora; a assistência interconsciencial; a função mantendo  

o órgão; a função magna da autocognição no caminho da evolução. 

 

Parafatologia: a paratarefa do amparador; a função de amparadora; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático; a iscagem consciencial lúcida; a soltura energossômica;  

o amparador extrafísico de função na condição de cobaia evolutiva útil; o convívio da conscin te-

nepessista com o amparador de função; o nível do entendimento da conscin lúcida quanto ao am-

parador extrafísico de função; a amizade interdimensional; a camaradagem interassistencial; a pa-

rarrelação social; a relação parassocial; as ocorrências benignas inexplicáveis intrafisicamente de-

rivadas da intervenção invisível do amparo técnico; a concausa extrafísica dos efeitos intrafísicos 

homeostáticos; a parassustentação das ações assistenciais cosmoéticas; o entrosamento das para-

tarefas do amparador no megaprojeto da reurbanização planetária. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro da conscin-amparada receptivo ao paracé-

rebro da consciex-amparadora; o sinergismo (trio) das energias conscienciais (ECs) a 3 (ampa-

rador extrafísico / assistente / assistido). 

Principiologia: o princípio de objetivar sempre o melhor para todos; o princípio da afi-

nidade consciencial; o princípio cosmoético de respeitar o nível evolutivo das consciências evi-

tando o estupro evolutivo; o princípio cosmoético do não acumpliciamento com o erro identifica-

do; o princípio cosmoético de investir em quem corresponde ao investimento evolutivo. 

Codigologia: a repercussão do código grupal de Cosmoética (CGC) nos trabalhos inte-

rassistenciais. 

Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: as paratécnicas assistenciais profiláticas; as paratécnicas assistenciais te-

rapêuticas; a paratécnica atacadista de potencializar os agentes multiplicadores da tares; a téc-

nica das 50 vezes mais. 

Voluntariologia: a capacitação de conscins no paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o parassuporte aos laboratórios conscienciológicos em geral; o labo-

ratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

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

xologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com 

os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de am-

parabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exem-

plificação da interassistencialidade cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela interassistencialidade multidimensio-

nal; a promoção de parafenômenos de extrapolacionismos formadores de neossinapses e para-

neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial autorrevezador amparador-amparando; o ciclo am-

parador intrafísico–amparador extrafísico. 

Enumerologia: o soerguimento pelo fortalecimento dos trafores; o incentivo à conexão 

mentalsoma-energossoma; o patrocínio de parafenômenos esclarecedores; o reavivamento da vin-

culação à paraprocedência; o apoio às realizações proexológicas; a intermediação no acesso aos 

pararrecursos interassistenciais; a cocriação nas gestações conscienciais. 

Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio interassistencial tenepes-ofiex; 

o binômio miniproéxis-maxiproéxis; o binômio amparador intrafísico–amparador extrafísico;  

o binômio consolação-esclarecimento; o binômio excesso-carência; a função do binômio funil do 

renascimento–fole do soma; a função do binômio Paragenética-Genética. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando; a interação das funções interassis-

tenciais e as múltiplas implicações evolutivas; a interação projetabilidade lúcida assistida–reces-

so projetivo heteroinduzido; a interação encapsulamento consciencial–encapsulamento ambien-

tal; a interação coordenação da tenepes–cooperação na ofiex pessoal; a interação recepção na 

tanatose–consecução na bitanatose; a interação paramonitoria dos intermissivistas–parassuper-

visão dos proexistas; a interação resgate de consciex na Baratrosfera–recuperação do minidissi-

dente intermissivista. 

Crescendologia: o crescendo assistido hoje–assistente amanhã. 

Trinomiologia: o trinômio da assistência cosmoética paragerenciamento do ampara-

dor–consecução do assistente–aceitação do assistido; a função do trinômio Holobiografologia-

Holomnemônica-Parageneticologia. 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up;  

o polinômio EV–arco voltaico craniocrachal–tenepes–ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo abrir os braços / cruzar os braços. 

Politicologia: a política interassistencial do maximecanismo multidimensional evoluti-

vo; a interassistenciocracia. 
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Legislogia: a lei do contágio; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior es-

forço evolutivo; as leis da proéxis; a lei de ação e reação; a lei do exemplarismo; a lei da evo-

lução; a lei da evolução interassistencial; a lei da afinidade consciencial; as leis da meritocracia. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a parapedagogoteca; a pensenoteca; a despertoteca;  

a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Amparologia; a Ortomimeticologia; a Exemplologia; a Interas-

sistenciologia; a Autevoluciologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Autexperimen-

tologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia; a Evolucio-

logia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Parassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciex-lanterna; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o auxiliar invisível técnico; o benfeitor extrafísico 

profissional; o preceptor extrafísico. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a auxiliar invisível técnica; a benfeitora extra-

física profissional; a preceptora extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens energossomaticus; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus;  

o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paratarefa do amparador extrafísica = a interassistencialidade nos holo-

pensenes extrafísicos; paratarefa do amparador multidimensional = a interassistencialidade nos 

holopensenes simultaneamente extra e intrafísicos. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia; a paracultura da interassis-

tencialidade ininterrupta. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Amparologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 

atribuições interassistenciais, básicas, ou paratarefas do amparador extrafísico de função: 
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01.  Coprojeciologia: amparo nas projeções lúcidas, assistidas, das conscins. 

02.  Coterapeuticologia: amparo na manutenção da saúde das conscins interassis-

tenciais. 

03.  Duplologia: amparo ao holopensene das duplas evolutivas interassistenciais. 

04.  Encapsulamentologia: amparo nos encapsulamentos de conscins interassistenciais. 

05.  Epicentrismologia: assistência aos epicons, homens e mulheres. 

06.  Evoluciologia: relações interassistenciais evolutivas entre conscins e os orientadores 

evolutivos. 

07.  Extrafisicologia: intermediações entre emissões e recepções assistenciais das Cen-

trais Extrafísicas. 

08.  Extrapolacionismologia: promoção interassistencial de extrapolacionismos energé-

ticos e parapsíquicos das conscins sensitivas. 

09.  Holopensenologia: manutenção dos nichos, oásis ou holopensenes interassistenciais 

de neoideias cosmoéticas. 

10.  Intermissiologia: amparo intermissiológico na Paradocência, Paradidática ou Para-

pedagogiologia dos Cursos Intermissivos (CIs). 

11.  Isconologia: intermediação das iscagens parapsíquicas, assistenciais, entre cons-

ciexes e conscins. 

12.  Macrossomatologia: relações interassistenciais auxiliares no emprego dos macros-

somas e paramicrochips pelas conscins. 

13.  Maxiassistenciologia: executores assistenciais no universo teático do maximecanis-

mo interassistencial multidimensional. 

14.  Maximorexologia: atendimento interassistencial auxiliar às moratórias existenciais 

dos proexistas. 

15.  Ofiexologia: amparo de função ofiexológico aos ofiexistas, homens e mulheres. 

16.  Pangrafologia: ampliação assistencial nos fenômenos da pangrafia das conscins in-

terassistenciais. 

17.  Parapercepciologia: intensificação das inspirações evolutivas às conscins interas-

sistenciais. 

18.  Parapreceptoria: interassistência parapreceptora aos intermissivistas. 

19.  Paraprocedenciologia: interconexão interassistencial com as origens das conscins 

assistidas. 

20.  Parapsicotecologia: interassistência parapsicotecológica aos intermissivistas. 

21.  Parassincronologia: interrelações assistenciais com os parafenômenos das sincroni-

cidades nas vidas das conscins. 

22.  Paravinculologia: intensificação interassistencial dos vínculos conscienciais entre 

conscins e consciexes. 

23.  Policarmologia: a interassistência evoluída. 

24.  Pós-Ressomatologia: intercessões assistenciais às consciências recém-dessomadas. 

25.  Preparatoriologia: auxílio técnico às conscins na fase preparatória da autoproéxis. 

26.  Proexologia: interligação interassistencial com as autoproéxis, maxiproéxis, extra-

proéxis e reproéxis das consciências em geral. 

27.  Profilaxiologia: serviço interassistencial de segurança a conscins a partir da extrafi-

sicalidade (anjos de guarda). 

28.  Seminariologia: promoções de pararreuniões interassistenciais entre consciexes  

e conscins em comunexes específicas. 

29.  Sinaleticologia: intensificação do desenvolvimento parapsíquico das conscins inte-

rassistenciais. 

30.  Tenepessologia: amparo de função tenepessológico aos tenepessistas, homens e mu-

lheres. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a paratarefa do amparador, indicados para a expansão das 

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

01.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

09.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Imitação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

AS  PARATAREFAS  DOS  AMPARADORES  EXTRAFÍSICOS  

VARIAM  EM  AMPLO  UNIVERSO  INTERASSISTENCIAL 
E  INTERESSAM  SOBREMANEIRA  ÀS  CONSCINS  LÚCIDAS,  

INTERMISSIVISTAS,  TENEPESSISTAS  E  OFIEXISTAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os exemplos interassistenciais 

dos amparadores extrafísicos? Já pensou exercer, no futuro, tais tarefas interassistenciais? 
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P A R A T E Á T I C A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parateática é a vivência conjunta da parateoria (1% da razão raciocinan-

te) com a paraprática (99% da paravivência), primeiro, durante vivência projetiva, e, depois, mais 

intensamente nos períodos intermissivos da consciência, quando a mesma já dispõe de relativa 

homeostasia holossomática assistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo para deriva do idioma Grego, pará, “para além de”. O termo teo-

ria vem do idioma Grego, theoría, “ação de observar, examinar; estudo ou conhecimento devido 

a raciocínio especulativo”. Surgiu em 1789. O vocábulo prática deriva também do idioma Grego, 

praktiké, “a Ciência prática, em oposição à Ciência especulativa”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Interação parateoria-paraprática. 2.  Parapraticidade; paravivência.  

3.  Parapragmatismo; parapráxis. 

Neologia. Os 3 vocábulos parateática, miniparateática e megaparateática são neologis-

mos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Antiparateática. 2.  Teática. 3.  Teoria isolada. 4.  Prática somente; 

vivência intrafísica. 5.  Parafilosofia. 6.  Parassedentarismo baratrosférico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Parateática: 

Parafilosofia técnica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: os cons magnos; a inteligência evolutiva (IE); a paracrise de crescimento. 

 

Parafatologia: a parateática; a intermissão pré-ressomática; a parateaticidade; a parapra-

ticidade; o parapragmatismo; a holomaturidade pessoal extrafísica máxima; a agenda extrafísica 

(agendex); os parafatos; os parafenômenos; a planificação da proéxis; a Antibaratrosfera; as co-

munidades extrafísicas (comunexes); a paraconvivialidade; a vivência extrafísica; a abordagem 

extrafísica às ofiexes; a relação parateática–Curso Intermissivo; a relação parateática–parapro-

cedência pessoal; a relação parateática–ciclo multiexistencial pessoal; a relação parateática-

macrossoma; as Sociexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria da invéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório cons-

cienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Binomiologia: o binômio parateoria-paraprática; o binômio razão-paravivência. 

Filiologia: a parateaticofilia. 

Holotecologia: a teaticoteca; a parapsicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Assistenciologia; a Extrafisicologia; a Pa-

rassociologia; a Parepistemologia; a Parafenomenologia; a Paratecnologia; a Ofiexologia; a Proje-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex lúcida. 

 

Masculinologia: o parateaticista; o projetor consciente; o ex-aluno de Curso Intermissi-

vo pré-ressomático; o pré-ressomante; o ressomante; o amparador extrafísico; o evoluciólogo;  

o Serenão. 

 

Femininologia: a parateaticista; a projetora consciente; a ex-aluna de Curso Intermissivo 

pré-ressomático; a pré-ressomante; a ressomante; a amparadora extrafísica; a evolucióloga;  

a Serenona. 

Hominologia: o Homo sapiens parateaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparateática = a participação pessoal em Curso Intermissivo; megapa-

rateática = o emprego pessoal do macrossoma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Autexame  projetivo:  Parassemiologia;  Homeostático. 

3.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

4.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Dimener:  Energossomatologia;  Neutro. 

6.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

7.  Parafôrma  holopensênica:  Paraprocedenciologia;  Neutro. 

 

A  MAIORIA  DOS  PRINCÍPIOS  CONSCIENCIAIS,  MESMO  OS 

JÁ  HUMANOS,  NÃO  DISPÕE  DE  AUTOLUCIDEZ  SUFICIEN-
TE  NAS  INTERMISSÕES  PARA  A  VIVÊNCIA  DA  PARA-
TEÁTICA,  SENDO  ESTA,  AINDA,  CONDUTA-EXCEÇÃO. 

 

Questionologia. Você já emprega a parateática quando projetado(a), com lucidez, fora 

do corpo humano? Quais os resultados obtidos? 
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P A R A T É C N I C A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paratécnica é o processamento próprio da Paraciência Paratecnologia, ou 

especialidade da Conscienciologia, aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou 

pesquisas dos fenômenos e realidades parapsíquicas ou multidimensionais da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. 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 sa-

ber, ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Técnica extrafísica. 2.  Método parapsíquico. 

Neologia. O vocábulo paratécnica e as expressões compostas paratécnica teórica e pa-

ratécnica teática são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Apedeutismo parapsíquico. 2.  Desconhecimento da Conscienciolo-

gia. 3.  Dogmatologia. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip; o Paracognitarium; o Paraperceptarium; os 

skills paraperceptivos; o upgrade parapsíquico pessoal; o know-how parapsíquico; o modus ope-

randi parapsíquico, intelectivo, cosmoético; a paraworkmanship; o high profile parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paratecnologia; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a busca pessoal da ampliação da cognição com vistas à interassistencialidade 

evolutiva. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a aplicação dos recursos e procedimentos parapsíquicos; o arco 

voltaico craniochacral; a megaeuforização. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade convencional–intelectualidade parapsí-

quica. 

Principiologia: o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios 

parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o prin-

cípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da 

maxifraternidade; o princípio do maximecanismo multidimensional interassistencial; o princípio 

da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à multidimensionalidade. 

Teoriologia: a teoria do conscienciês. 

Tecnologia: a paratécnica; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade para-

técnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave na Paratecnologia da intelecção; a Para-

tecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da ofiex; a Paramnemotécnica. 

Voluntariologia: o voluntariado parapsíquico, intelectual, extraprofissional. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;  

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório cons-

cienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico Projectarium; o laboratório 

conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Para-

tecnologia. 

Efeitologia: os efeitos transcendentes das parapercepções intelectivas. 

Neossinapsologia: a aquisição pessoal de neossinapses e paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-intrafisicalidade; o ciclo Tecnologia-Paratecnologia. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro 

consciencial; o binômio (dupla) líder-liderado; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo 

extrafísico; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio identidade ci-

vil–identidade extra; o binômio faculdades mentais–percepções extrassensoriais. 

Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a in-

teração soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Conven-

cional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação auto-

cognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação neurectoplasmia-para-

cirurgias. 

Crescendologia: o crescendo autodidatismo físico–autodidatismo parapsíquico; o cres-

cendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o crescendo EV–arco voltaico craniocha-

cral; o crescendo tenepes–ofiex pessoal; o crescendo parapsiquismo físico–parapsiquismo inte-

lectual; o crescendo autopercepção-autoparapercepção; o crescendo psicografia-pangrafia;  

o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo evolutivo pela 

acumulação dos achados paratécnicos. 

Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíqui-

ca; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo mão na mão / canga no pescoço; o antagonismo 

atrator de amparador / atrator de assediador; o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera 

apagada; o antagonismo distinção extrafísica / fama apenas intrafísica; o antagonismo paraper-

ceptibilidade / materialidade. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a intelectocracia; a tecnocracia; a evolucio-

cracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a parapsicofilia; a energofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a men-

talsomatoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Paratecnologia; a Parapercepciologia; a Inter-

missiologia; a Projeciologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Au-

topriorologia; a Cosmoeticologia; a Reeducaciologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sa-

piens paedagogus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens parapaedagogicus; o Homo sa-

piens reeducator; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paratécnica teórica = os métodos e práticas parapsíquicas apenas conhe-

cidos pela consciência inexperiente; paratécnica teática = os métodos e práticas parapsíquicas vi-

venciados pela consciência veterana na área da Parapercepciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia, Multidimensiologia e Intermissiologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Extrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 35 categorias de te-

mas, no caso, paratécnicas evolutivas, designadas, de modo específico, como extrafísicas na Se-

ção Exemplologia dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, além de dezenas de outras 

qualificadas sob as epígrafes de multidimensionais, interdimensionais, intermissivas, parapsí-

quicas, paraperceptivas, projeciológicas, paraprocedentes, pluriexistenciais e parassociais: 

01.  Abridor de caminho. 

02.  Amostragem conscienciológica. 

03.  Autavaliação sintética. 

04.  Autopensenização cosmovisiológica. 

05.  Base da Conscienciologia. 

06.  Categoria de comunicação. 

07.  Coabitante. 

08.  Coletivo conscienciológico. 

09.  Crescendo Linguística-Imagética. 

10.  Despertez. 

11.  Estímulo extrapauta. 

12.  Fato orientador. 

13.  Fenomenalidade. 

14.  Holomaturologia. 

15.  Interrelação fenomênica. 

16.  Irresistibilidade. 

17.  Magnanimidade. 

18.  Maxiamparo. 

19.  Megaeuforização. 

20.  Megatares. 
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21.  Memória básica. 

22.  Neoconteúdo. 

23.  Neo-História. 

24.  Neoprovíncia cultural. 

25.  Objeto ritual. 

26.  Omnicatálise. 

27.  Omniterapeuticologia. 

28.  Paratarefa do amparador. 

29.  Poder. 

30.  Policonscienciologia. 

31.  Prevalência evolutiva. 

32.  Público-alvo conscienciológico. 

33.  Relação transformadora. 

34.  Trânsito consciencial. 

35.  Verpon motivadora. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

08.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

10.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

14.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

AS  PARATÉCNICAS,  NO  ÂMBITO  DAS  PRÁTICAS 
DA  CONSCIENCIOLOGIA,  COMEÇAM  A  SER  APLICADAS  

PELA  CONSCIN  POR  MEIO  DA  INTERASSISTÊNCIA  DIÁRIA  

DA  TENEPES,  JUNTO  COM  O  AMPARADOR  EXTRAFÍSICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica algum tipo de paratécnica como rotina? 

Qual? 
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P A R A T É C N I C A    D I D Á T I C A  
( P A R A P E D A G O G I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paratécnica Didática é o ato, processo ou efeito de a conscin lúcida, vo-

luntária na área da Parapedagogiologia, ensinar, instruir, transmitir a lição ou o exercício de 

aprendizagem sob condições paratécnicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. 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 sa-

ber, ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo 

didática provém do mesmo idioma Francês, didactique, “arte de ensinar”, derivado do idioma 

Grego, didaktiké e este de didáskó, “ensinar; instruir”. Apareceu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Paratecnologia Didática. 2.  Didática Evolutiva. 3.  Didática Parapsí-

quica. 

Neologia. As 3 expressões compostas Paratécnica Didática, Paratécnica Didática Ini-

cial e Paratécnica Didática Prolongada são neologismos técnicos da Parapedagogiologia. 

Antonimologia: 1.  Apedeutismo parapsíquico. 2.  Desconhecimento da Conscienciolo-

gia. 3.  Dogmatologia. 

Estrangeirismologia: o autoquestionamento urbi et orbi. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoparaperceptibilidade pedagógica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratec-

nopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a autocrítica; a heterocrítica; o esforço pessoal e grupal contra as lavagens 

subcerebrais; o ensino; a instrução; a Didática; a Pedagogia; a docência conscienciológica;  

a REAPRENDENTIA; a Antidogmatologia; a Autopesquisologia; a Questionologia; a Holofiloso-

fia; a Paradireitologia; a Mentalsomatologia; a Argumentologia. 

 

Parafatologia: a Paratécnica Didática; a imparcialidade didática a partir da parapercepti-

bilidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo prestar assistência intelectual–ser assistido intelectual-

mente. 

Principiologia: a magnitude do princípio da descrença da autexperiência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de pesquisa pessoal. 

Teoriologia: a teoria da informação intelectual. 

Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial; a técnica da pensenização avan-

çada. 

Voluntariologia: o voluntariado docente no âmbito da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica cosmoética. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia. 

Efeitologia: os efeitos imediatos da tares. 

Neossinapsologia: as neossinapses sadias no âmbito da intelectualidade. 

Ciclologia: o ciclo varejismo consciencial–atacadismo consciencial. 

Binomiologia: o binômio escala evolutiva–escola evolutiva. 

Interaciologia: a interação liberdade de ensinar–liberdade de aprender. 

Crescendologia: o crescendo aluno-mestre; o crescendo tacon intrafísica–tares extrafí-

sica. 

Trinomiologia: o trinômio professor simplista–aluno simplório–ensino simplificado. 

Polinomiologia: o polinômio pedagógico mãe-pai-professor-aluno. 

Antagonismologia: o antagonismo neofilia / intolerantismo; o antagonismo Didática 

/ Paradidática; o antagonismo verpons / dogmatismos. 

Politicologia: a lucidocracia; a autopesquisocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a raciocinofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a men-

talsomatoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Paratecnologia; a Extrafisicologia; a Para-

percepciologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia;  

a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Reeducaciologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin calculista cosmoética; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens didacticus; o Homo 

sapiens paedagogus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens parapaedagogicus; o Homo 

sapiens reeducator; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens interassistentialis. 

 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16874 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paratécnica Didática Inicial = a do professor ou professora dedicado às 

aulas de Conscienciologia; Paratécnica Didática Prolongada = a da professora ou professor tam-

bém autora ou autor publicado de obra técnica da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapedagogiologia. 

 

Pesquisologia. Eis, na ordem alfabética, 15 observações didáticas para reflexões profun-

das e pesquisas avançadas da Parapedagogiologia Conscienciológica, incluindo a aula, a pales-

tra, o debate, o seminário, o fórum, o encontro, a amostra, o congresso e também a redação do 

artigo conscienciológico: 

01.  Autoconscienciologia. A autoconsciência do limite onde acaba o educador catedrá-

tico, pontificador, ultrapassado, e começa o epicon parapedagógico, cosmoético e evoluído. 

02.  Carga. O ponto exato, ideal, quanto ao volume e à qualidade da carga de informa-

ções do agente retrocognitor catalítico (conscienciólogo(a), professor(a) ou pesquisador(a). 

03.  Demagogologia. A demagogia pedagógica executada pelo aliciamento da massa 

impensante através do show didático (Psicossomatologia). 

04.  Engodologia. Os engodos dos recursos técnicos didáticos empregados (Autocorrup-

ciologia) como válvulas de escape pelo professor com preguiça mental (jeitinho, lei do menor es-

forço). 

05.  Informaciologia. O limite correto entre informar cosmoeticamente, mesmo sem fa-

zer média com os outros, e persuadir anticosmoeticamente, conquistando a plateia (auditório, ga-

lera, claque). 

06.  Instrumentologia. A compreensão do papel ambíguo da instrumentalidade humana 

(aparelhos, somas) nas pesquisas, segundo o paradigma consciencial. 

07.  Mensagem. A mensagem mentalsomática da minipeça, excedendo a moldura, como 

ideal quanto ao consenso multidimensional do maximecanismo libertário. 

08.  Mimeses. A diferença entre fazer pensar construtivamente – a abordagem evoluída –  

e a inculcação despudorada, a abordagem automimética (autocorrupção pessoal, docente, arcaica) 

e heteromimética (lavagem cerebral grupal, discente). 

09.  Moldurologia. A moldura passional da minipeça, excedendo a mensagem do maxi-

mecanismo, fixando erroneamente a arte subcerebral-abdominal no lugar da Conscienciologia, 

da Mentalsomatologia e da Holomaturologia. 

10.  Muletaria. A Mentalsomática (ECs, autodiscernimento, autopensenidade lúcida) dia-

lética dispensando a parafernália das muletas pedagógicas: slides, transparências, flip charts, ví-

deos e demais recursos quadridimensionais. 

11.  Originalidade. Os conceitos assentados, simpáticos e mais fáceis de serem transmi-

tidos, e a ideia nova, antipática e difícil na comunicabilidade (Comunicologia). 

12.  Paradigmologia. O paradigma consciencial e o excesso dos aparatos de recursos  

e fogos de artifícios didáticos e emoldurantes. 

13.  Parapedagogiologia. A distância parapedagógica entre a superficialidade literária 

quadri-dimensional e a erudição parapsíquica multidimensional (Parapolimatia). 

14.  Presenciologia. A autoridade presencial (ECs) do conscienciólogo-professor dis-

pensando autoconscientemente elevado percentual de Tecnologia e modismos pedagógicos. 

15.  Tecnologia. As diferenças dos ganchos didáticos assentados na Tecnologia (soma) 

em confronto com os recursos assentados na Para-Humanística universalista (consciência). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a Paratécnica Didática, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

04.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Diferencial  da  Conscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

08.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

A  PARATÉCNICA  DIDÁTICA  ABRE  OPORTUNIDADES  

EVOLUTIVAS,  PROEXOLÓGICAS  E  MULTIFACÉTICAS  PARA  

INUMERÁVEIS  GRUPOS  DE  PESQUISAS  INTERASSISTEN-
CIAIS  NAS  INSTITUIÇÕES  CONSCIENCIOCÊNTRICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se interessou pela Paratécnica Didática? Na 

condição de docente ou aluno? 
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P A R A T E C N I C I D A D E    A N T I B E L I C I S T A  
( P A R A T E C N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paratecnicidade antibelicista é a qualidade, capacidade ou condição de  

a conscin, homem ou mulher, autoconsciente das prioridades evolutivas, empregar metodologias 

ou procedimentos técnicos multidimensionais profiláticos inibidores da violência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O vocábulo técnica origina do idioma Francês, technique, derivado do idi-

oma Latim, technicus, e este do idioma Grego, techknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, 

ao conhecimento ou à prática de alguma profissão; hábil”. Surgiu no Século XIX. O termo tecni-

cidade apareceu no Século XX. O prefixo anti procede do idioma Grego, antí, “de encontro; con-

tra; em oposição a”. Surgiu no Século XVI. A palavra belicismo é adaptação do idioma Francês, 

bellicisme, derivado do idioma Latim, bellicus, “bélico; relativo ou pertencente à guerra”. O sufi-

xo ista provém do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. O vo-

cábulo belicista apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Paratecnicidade antiagressão. 2.  Paratecnicidade pacificadora.  

3.  Paratecnicidade interassistencial.  

Neologia. As 4 expressões compostas paratecnicidade antibelicista, paratecnicidade an-

tibelicista mínima, paratecnicidade antibelicista mediana e paratecnicidade antibelicista máxima 

são neologismos técnicos da Paratecnologia. 

Antonimologia: 1.  Tecnicidade militarista. 2.  Tecnicidade materialista. 3.  Antipara-

tecnicidade.  

Estrangeirismologia: o Pacificarium; o Serenarium; o Autopensenarium; o Tenepessa-

rium; o Gesconarium; o Verponarium; o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à percuciência dos conflitos íntimos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Guerras revelam 

fanatismos. 

Coloquiologia: a eliminação da conduta 8 ou 80 nas decisões pessoais.  

Ortopensatologia: – “Violência. Assim como a Arte Marcial denigre a Arte, a Ciência 

Militar denigre a Ciência: a violência não tem Arte e nem Ciência”. 

Filosofia: o Maxifraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do antibelicismo; o holopensene pessoal da para-

tecnicidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade; os belicopensenes; a belicopenseni-

dade; os monopensenes; a monopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os harmo-

nopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os paratecno-

pensenes; a paratecnopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; os criticopensenes;  

a criticopensenidade; a fôrma holopensênica rígida; o materpensene pessoal sintetizando a quali-

dade da autointencionalidade. 

 

Fatologia: a convivialidade sadia; o autodomínio da afetividade; o senso de humor sa-

dio; a desrepressão emocional desencadeada proativamente; a grupalidade sadia demonstrada nas 

acareações cosmoéticas; o desenvolvimento de neoamizades; a sinceridade interassistencial con-

ferindo dignidade à autamparabilidade; a profilaxia das reações instintuais; o mapeamento da au-

tassedialidade; os aportes existenciais antibelicistas; a neológica pessoal; o hábito de burilar  

a autointencionalidade; as frustrações afetivas desencadeando reações agressivas; os animes;  
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a mentalidade revolucionária; a diplomacia belicista empregada pela intimidação do arsenal mili-

tar; o fanatismo partidário; o fanatismo esportivo; o fanatismo religioso; o fanatismo acadêmico; 

o fanatismo cultural; o fanatismo ideativo (apriorismose); o fanatismo paradigmático; o Oriente 

Médio; a Praça da Paz localizada no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);  

a saúde emocional; a inteligência evolutiva (IE) aplicada às condutas maxifraternas; o amor puro; 

a lexicoterapia; a extinção da segunda intenção negativa. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV); a aplicação do estado vibra-

cional promovendo profilaxia da vitimização da violência; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; a paramizade; a convivência com os amparadores extrafísicos; Paradiplomacia;  

a volitação extrafísica revigorando as energias conscienciais (ECs); a Auto-Homeostaticologia;  

a herança do militarismo derivada da paragenética; as interprisões grupocármicas multisseculares; 

os bloqueios nos chacras encefálicos; os bloqueios no cardiochacra; as paracicatrizes no psicosso-

ma; a viragem multiexistencial patrocinada pelo Curso Intermissivo (CI); as exoprojeções; os pa-

racontatos interplanetários; as excursões exoplanetárias promovendo o abertismo consciencial das 

consciexes alunas do Curso Intermissivo (CI); os parambientes favorecedores da paraconviviali-

dade sadia; a transafetividade vivenciada pelas consciexes em comunexes avançadas; as parapes-

quisas na Astronáutica contribuindo para a reurbanização planetária; a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF); a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia;  

o sinergismo paratecnicidade-didaxia-fraternismo; o sinergismo autoparatecnicidade–autointen-

cionalidade cosmoética; o sinergismo tenepes–iscagem lúcida; o sinergismo estado vibracional–

–verponogenia; o sinergismo paratécnico invéxis–tenepes–dupla evolutiva (DE) acelerando  

o curso grupocármico da conscin. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) desconstruindo as autolavagens subcere-

brais belicistas; o princípio inexorável do atrito nos relacionamentos. 

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

(CGC); o código duplista de Cosmoética (CDC); o código das condutas antibelicistas diárias;  

o código das condutas tenepessológicas pessoais; o código etológico pessoal. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a paratecnicidade antibelicista; as técnicas desenvolvidas com a teática da 

Autodescrenciologia; as técnicas de desinformação; a técnica da tábula rasa; a técnica dos con-

tatos diários; a técnica da antimaternidade sadia aplicada pela jovem inversora lúcida. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial oportunizando recins na conscin beli-

cista. 

Laboratoriologia: o laboratório consciencial da Tenepessologia favorecendo a vivência 

do maxifraternismo. 

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

Efeitologia: o efeito intermissivo evidente na eliminação do porão consciencial na ado-

lescência (Invexologia); o efeito da autopensenização técnica (Orismopensenologia) na qualida-

de da elucidação tarística; o efeito duradouro do jubileu tenepessológico na Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP); o efeito da falta de qualidade da interação familiar na delinquência juvenil;  

o efeito do primeiro discernimento na teática da Descrenciologia eliminando as reações egoicas 

(Holomaturologia). 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas na ressignificação dos conflitos inter-

conscienciais arraigados; as neossinapses hauridas com a ampliação da cosmovisão; as neossi-

napses modificando a intencionalidade dos cientistas materialistas; as neossinapses capazes de 

frear a autorreatividade nociva da conscin; as neossinapses desenvolvidas com a vivência do vo-

luntariado tarístico. 
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Ciclologia: os ciclos existenciais oferecendo neoportunidades de renovações grupocár-

micas; o ciclo motivação-meta-retificação. 

Enumerologia: as paratécnicas de autodesassédio; as paratécnicas de Higiene Consci-

encial; as paratécnicas de autopercepção; as paratécnicas de autocognição; as paratécnicas de 

comunicação; as paratécnicas de convivialidade; as paratécnicas de interassistencialidade. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio diálogo-desinibição; o bi-

nômio conteúdo-forma; o binômio Autodiscernimentologia-Cosmovisiologia; o binômio individu-

alidade-grupalidade. 

Interaciologia: a interação conduta belicista–subcérebro abdominal; a interação cére-

bro-paracérebro; as interações interconscienciais pacificadoras; a interação Taristicologia-Fra-

ternologia; a interação autesclarecimento-autodesassedialidade-heteresclarecimento-heterode-

sassedialidade; a interação equipin-equipex; a interação poder cultural–poder militar. 

Crescendologia: o crescendo ações fraternas–recomposição grupocármica; o crescen-

do neoencontros-neorreconciliações-neoamizades; o crescendo do curso grupocármico. 

Trinomiologia: o trinômio paratecnicidade-autocientificidade-Autodescrenciologia;  

o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio neoabordagens-neossinapses-neoconstructos. 

Polinomiologia: o polinômio planejamento-consecução-avaliação-otimização; o polinô-

mio autorganização-vontade-intencionalidade-pacificidade; o polinômio interprisão-vitimização-

recomposição-libertação-policarmalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo tecnicidade belicista / paratecnicidade antibelicista; 

o antagonismo cérebro / cerebelo; o antagonismo introspecção / interação; o antagonismo tem-

peramento conciliador / temperamento combativo; o antagonismo ortodoxia / inortodoxia; o an-

tagonismo violência / diplomacia. 

Paradoxologia: o paradoxo da racionalidade científica subjugada à instintividade do 

militarismo; o paradoxo de as metodologias antibelicistas profiláticas funcionarem enquanto te-

rapêutica para a conscin. 

Politicologia: as ectopias nas reivindicações políticas; a tecnocracia; as políticas na hie-

rarquia militar; as políticas da hierarquia monárquica; as políticas da hierarquia clerical; as polí-

ticas da hierarquia acadêmica; as políticas da hierarquia empresarial; as políticas da hierarquia 

na Instituição Conscienciocêntrica (IC); as políticas da hierarquia evolutiva (Parapoliticologia). 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na renovação da autointencionalidade; as leis 

da Grupocarmologia. 

Filiologia: a conviviofilia; a desassediofilia; a interassistenciofilia; a amparofilia; a be-

nignofilia; a pacifismofilia; a debatofilia; a fraternofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a hemofobia; a xenofobia; a neofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a superação da mania de guardar rancor; a extinção da mania de controle;  

a eliminação da hoplomania. 

Mitologia: o mito de o avanço científico-tecnológico representar evolução da civiliza-

ção (Positivismo). 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Paratecnologia; a Antibelicismologia; a Serenologia; a Convivio-

logia; a Omnipriorologia; a Autopercucienciologia; a Psicossomatologia; a Somatologia; a Men-

talsomatologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; as consbéis; as equipexes. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cientista materialista; o professor didático;  

o agente da paz; o serenauta. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cientista materialista; a professora didática;  

a agente da paz; a serenauta. 

 

Hominologia: o homo sapiens pacificus; o homo sapiens serenissimus; o homo sapiens 

benignus; o homo sapiens antiviolentus; o homo bellicosus regressivus; o homo bellicosus trans-

migrabilis; o homo sapiens consbel; o homo sapiens paratechnologus; o homo sapiens parapro-

phylaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paratecnicidade antibelicista mínima = a evidenciada no pedido de des-

culpas planejado junto com amparo extrafísico; paratecnicidade antibelicista mediana = a evi-

denciada no acolhimento durante ataque extrafísico identificado por sinal energético prévio; para-

tecnicidade antibelicista máxima = a evidenciada no irrompimento dos bolsões energéticos sus-

tentados pelas consbéis a partir da doação técnica das energias conscienciais maxifraternas (Tene-

pessologia). 

 

Culturologia: a cultura da Pacifismologia; a cultura da Despertologia; a cultura dos 

debates tarísticos; a cultura das deliberações técnicas; a cultura da tenepes; a cultura da maxi-

fraternidade; o multiculturalismo; o abertismo cultural; a cultura do Universalismo; os choques 

culturais desencadeando conflitos armados. 

 

Hipótese. Perante a Paradireitologia, a conflitividade íntima da consciência decorre dos 

erros pessoais (Auterrologia) acumulados ao longo dos ciclos multiexistenciais, representados pe-

lo saldo deficitário no egocarma. 

Proposta. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, a paratecnicidade antibelicista é condi-

ção consciencial otimizadora da identificação das autocicatrizes psicossomáticas, permitindo a re-

novação na intraconsciencialidade, diante das neoportunidades evolutivas patrocinadas pelos re-

encontros grupocármicos inevitáveis. 

Diplomacia. Consoante a Comunicologia, a renovação dos laços interconscienciais de-

corre da aplicação de paratécnicas diplomáticas, configurando ação fraterna da conscin a partir 

da opção pelo diálogo em detrimento da reação violenta, mesmo diante da discórdia evidente. 

Autoinconflitividade. Sob a luz da Autopercucienciologia, a conscin capaz de vivenciar 

o diálogo fraterno pode aprofundar o desnudamento intraconsciencial, identificando e reconhe-

cendo o fator comum do conflito entre os interlocutores. Tares: interlocução conscienciométrica. 

Autocosmovisão. De acordo com a Grupocarmologia, ao reconhecer os conflitos arrai-

gados, o proexista aplica a paratecnicidade antibelicista planejando a recomposição dos erros 

pessoais, a partir de posicionamentos conscientes em prol da maxifraternidade, sanando a descon-

juntura entre os neovalores e as mimeses multiexistenciais antievolutivas. 
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VI.  Acabativa 
 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a paratecnicidade antibelicista, indicados para a expansão 
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  à  Consciencioterapia:  Recexologia;  Homeostático. 
02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
03.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 
04.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
05.  Artes  marciais:  Parapatologia;  Nosográfico. 
06.  Autoconsciencioterapia  tenepessográfica:  Autoconsciencioterapeuticologia;  

Homeostático. 
07.  Bloqueio  zero:  Autodesassediologia;  Homeostático. 
08.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 
09.  Desassombro  paratecnológico:  Paratecnologia;  Homeostático. 
10.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 
11.  Megaeuforização:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
12.  Opção  pelo  loc  interno:  Holomaturologia;  Neutro. 
13.  Orgulho  teimoso:  Perdologia;  Nosográfico. 
14.  Paciência  incólume:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
15.  Primeiro  discernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

  

A  PARATECNICIDADE  ANTIBELICISTA  EVIDENCIA  APLICA-
ÇÃO  CONSCIENTE  DOS  AUTOTRAFORES  PELA  CONSCIN  

LÚCIDA,  ACELERANDO  O  CURSO  GRUPOCÁRMICO  PES-
SOAL  EM  PROL  DA  ANTICONFLITIVIDADE  DURADOURA. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza o desenvolvimento de paratécnicas an-

tibelicistas? Já é capaz de viver sem autoconflitos? Por quanto tempo? 
 
Bibliografia  Específica: 
 
1.  Bonassi, Luiz; Paradoxos: Você tem Certeza sobre Tudo o que Pensa? pref. Marcio Alves; 638  

p.; 5 partes; 156 caps.; 150 conclusões; 1 E- mail; 5000 entrevistas; 800 estudos de casos; 81 enus.; 1000 exemplos; 23 fil-
mes; 150 frases sínteses; 1 minicurriculo; 664 perguntas; 1 questionário; 12 telenotícias; 6 televisivos; 1 teste; 1400 websi-
tes; 1.000 refs.; 23 x 16 x 3,5 cm; br; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; página 199. 

2.  Razzo, Francisco; A Imaginação Totalitária: Os Perigos da Política como Esperança; 334p.; 3 seções;  
8 caps; 10 abrevs.; 4 citações; Record; Rio de Janeiro; RJ; Brasil; 2016; página 223. 

3.  Rosenberg, Marshall B.; Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pesso-
ais e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; revisor técnico Dominic Barter; 
trad. Mario Vilela; 286 p.; 13 caps.; 6 depoimentos; 3 E-mails; 40 enus.; 1 tab.; 5 testes; 3 websites; 55 refs.; alf.; 21 x 14 
cm; br.; 3ª Ed.; Agora; Sao Paulo, SP; 2006; página 149. 

4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2007; pá-
ginas 31 a 38. 

5.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.703. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  
2 tabs. 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 258 e 624 à 628. 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paratecnologia da intelecção é a Paraciência, ou especialidade da Cons-

cienciologia, aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas dos fenômenos 

parapsíquicos intelectivos, circunscritos ao universo da Mentalsomatologia, a partir da Interassis-

tenciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O vocábulo tecnologia vem do mesmo idioma Grego, tekhnología, “tra-

tado ou dissertação sobre alguma Arte; exposição das regras de alguma Arte”, formado a partir do 

radical tekhno, de tékhné, “Arte; artesania; indústria; Ciência”, e do radical logía, de lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Surgiu no Século XVIII.  

A palavra intelecção provém do idioma Latim, intellectio, “sentido; significação”. Apareceu no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Paratecnologia intelectiva. 02.  Intelecção paratecnológica. 03.  In-

telecção paraperceptiva. 04.  Parapercepciologia intelectual. 05.  Parapsiquismo intelectual.  

06.  Paracognoscibilidade. 07.  Parafenomenologia intelectiva. 08.  Sistematologia Parapsíquica 

Intelectiva. 09.  Paracerebrologia. 10.  Parapolimatia. 

Neologia. As 3 expressões compostas Paratecnologia da intelecção, Paratecnologia da 

intelecção elementar e Paratecnologia da intelecção avançada são neologismos técnicos da Para-

percepciologia. 

Antonimologia: 01.  Intelecção formal. 02.  Parapsiquismo físico. 03.  Parapsiquismo 

cerebelar. 04.  Atecnia parapsíquica. 05.  Apedeutismo geral. 06.  Incognoscibilidade. 07.  Subcé-

rebro abdominal. 08.  Antiparatecnologia. 09.  Antiparapercepciologia. 10.  Antiparafenomeno-

logia. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip; o Paracognitarium; o Paraperceptarium; os 

skills paraperceptivos; o upgrade parapsíquico pessoal; o know-how parapsíquico; o modus ope-

randi parapsíquico, intelectivo, cosmoético; a paraworkmanship; o high profile parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à cosmoconsciencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os hiper-

pensenes; a hiperpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade. 

 

Fatologia: a recuperação dos cons magnos; a intelectualidade da conscin; o autodida-

tismo. 

 

Parafatologia: o autodiscernimento parapsíquico intelectual; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o megassinal pessoal 

paragenético; a aplicação do arco voltaico craniochacral interassistencial; as práticas diárias da te-

nepes; o emprego teático da inteligência evolutiva (IE) no campo dos parafenômenos intelectuais 

assistenciais; o conjunto de paratécnicas aplicadas às captações parapsíquicas em bases intelec-

tuais interassistenciais; a energia imanente (EI) na condição de matéria-prima extrafísica; o aces-

so pessoal à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o nível da parapercepção tarística da mensa-

gem psicografada; a sofisticação do fenômeno da pangrafia intelectiva; a transcendência do fenô-
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meno da cosmoconsciência e respectivas decorrências interassistenciais; o acervo de paraprocedi-

mentos e recursos paratécnicos no desenvolvimento das parapercepções intelectuais; o para-

pragmatismo intelectual; a parapráxis polimática; os parafatos enriquecedores; as aplicações teá-

ticas das paracognições intelectivas; a paratelepatia; as neoverpons parapsíquicas; a Orismologia 

Parapsíquica; a autoconscientização multidimensional (AM); as tecnópoles da Paratecnologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade convencional–intelectualidade parapsí-

quica. 

Principiologia: o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios 

parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do conscienciês. 

Tecnologia: a Paratecnologia da intelecção; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; 

a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave na Paratecnologia da 

intelecção; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da ofiex; a Paramnemotéc-

nica. 

Voluntariologia: o voluntariado parapsíquico, intelectual, extraprofissional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Para-

tecnologia. 

Efeitologia: os efeitos transcendentes das parapercepções intelectivas. 

Neossinapsologia: a aquisição pessoal de neossinapses e paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-intrafisicalidade; o ciclo Tecnologia-Paratecnologia. 

Enumerologia: as técnicas parapsíquicas; os meios parapsíquicos; os procedimentos 

parapsíquicos; os instrumentos parapsíquicos; os objetos parapsíquicos; as companhias parapsí-

quicas; os produtos parapsíquicos. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro 

consciencial. 

Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a in-

teração soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Conven-

cional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação auto-

cognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação neurectoplasmia-para-

cirurgias. 

Crescendologia: o crescendo autodidatismo físico–autodidatismo parapsíquico; o cres-

cendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o crescendo EV–arco voltaico craniocha-

cral; o crescendo tenepes–ofiex pessoal; o crescendo parapsiquismo físico–parapsiquismo inte-

lectual; o crescendo autopercepção-autoparapercepção; o crescendo psicografia-pangrafia;  

o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo evolutivo pela 

acumulação dos achados paratécnicos. 

Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíquica. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a intelectocracia; a tecnocracia; a evolucio-

cracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca;  

a parafenomenoteca; a macrossomoteca; a tecnicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Mentalsomatologia; a Parafenomenologia; 

a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Erudiciologia; a Evoluciologia; a Macrossomatologia;  

a Paracerebrologia; a Autexperimentologia; a Autocriteriologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Ho-

mo sapiens intellectualis; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens paramicrotelepathicus;  

o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paratecnologia da intelecção elementar = a empregada pelo sensitivo ou 

sensitiva, calouro(a); Paratecnologia da intelecção avançada = a empregada pelo sensitivo ou sen-

sitiva, veterano(a), desassediado(a), permanente, total. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia Intelectual. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Paratecnologia da intelecção, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

07.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

08.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 
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09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

 

EMBORA  AINDA  DESPONTANDO  NESTA  DIMENSÃO  HU-
MANA,  A  PARATECNOLOGIA  DA  INTELECÇÃO  É  PROMIS-
SORA  POIS  EXPANDE  A  POTENCIALIZAÇÃO  EVOLUTIVA  

DA  HOLOMATUROLOGIA  E  DA  HEURISTICOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega a Paratecnologia da intelecção? 

Quais têm sido os resultados evolutivos? 
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P A R A T E R A P Ê U T I C A    D O    L U T O  
( P A R A T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraterapêutica do luto é o conjunto de posturas e ações profiláticas, 

educativas e remissivas adotadas pela conscin, homem ou mulher, ao lidar com o processo do luto 

pela dessoma de ente próximo, com base no paradigma consciencial e considerando o ciclo multi-

existencial pessoal (CMP). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O vocábulo terapêutico provém do mesmo idioma Grego, thera-

peutikós, “relativo ao cuidado e ao tratamento de doenças”. Surgiu no Século XIX. O segundo 

elemento de composição logia procede também do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O termo luto provém do idioma Latim, luctus, “dor; 

mágoa; lástima”, de luctum, supino de lugere, “chorar (pela perda de alguém)”. Apareceu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Abordagem consciencioterápica do luto. 2.  Paraterapeuticologia do 

luto. 3.  Paratratamento conscienciológico do luto. 

Neologia. As 3 expressões compostas paraterapêutica do luto, paraterapêutica do luto 

superficial e paraterapêutica do luto profunda são neologismos técnicos da Paraterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Abordagem intrafisicalista do luto. 2.  Terapia psicológica do luto. 

3.  Tratamento psiquiátrico do luto. 

Estrangeirismologia: a atenuação do deep mourning; o Trauer-Gefühl desnecessário;   

a substituição da dolor pela muerte de alguien pela compreensão da dessoma. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Interassistenciologia Dessomatológica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Luto: pro-

cesso evitável. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paraterapeuticologia; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; a quebra da autopensenização orbitante em torno do próprio umbigo; os 

pacipensenes; a pacipensenidade; a conquista da pensenização cosmoética libertária. 

 

Fatologia: a paraterapêutica do luto; a autopesquisa, confrontação e superação das ima-

turidades e ilusões; o fato inevitável da desativação do corpo físico; a relativização do sentimento 

de perda de alguém ou de algo; a doação de si mesmo; a autestima e a capacidade de resiliência;  

a busca do sentido da vida; a espiral evolutiva; o vínculo grupocármico saudável e equilibrado;  

o vínculo grupocármico patológico; a carência materna ou de cuidador na infância influenciando 

na elaboração das perdas; a relação entre o luto e a Etologia; a resistência à mudança constituindo 

a base do luto não elaborado; o egoísmo; a autoculpa pelo não feito e não dito; o drama desneces-

sário; a autovitimização; o apego emocional aos sintomas do luto; as despedidas formais; o choro 

incontrolável; a identificação com o dessomado; as manifestações somáticas do luto; o sentimento 

de solidão; a depressão provinda da sensação de inutilidade; a evocação patológica do dessomado 

ou do ente querido; a repressão dos sentimentos do luto; o período do luto enquanto possibilidade 

de acareações entre o grupocarma físico e extrafísico; as lembranças e os rituais nas datas festi-

vas; os ritos de passagem relacionados à dessoma; os aprendizados evolutivos do luto; a desco-

berta de si mesmo; a importância das reconciliações antes e depois da dessoma; o padrão cosmoé-
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tico do pensene liberador; o respeito e a compreensão das realidades individuais; o autodiscerni-

mento; o apaziguamento do medo da morte; a empatia e a compreensão entre as consciências;  

a paz íntima resultante do entendimento da dessoma no maximecanismo evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a utilização das 

técnicas energéticas para a obtenção do equilíbrio holossomático; a exteriorização energética as-

sistencial e cosmoética; a paraterapêutica extrafísica; as retrovidas e a Paragenética; a tenepes au-

xiliando o processo de transição do dessomado; o reencontro extrafísico com amigos e familiares; 

as projeções assistenciais lúcidas; as despedidas no contexto extrafísico; os avisos antecipatórios 

da dessoma iminente; a projeção do adeus; as projeções com o dessomado; os fenômenos parapsí-

quicos no momento da morte; o choque consciencial; as percepções da presença da consciex;  

a assistência e os resgates extrafísicos; a recepção pós-dessomática; a lucidez consciencial na 

intermissividade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoético entendimento da dessoma–liberação do ente 

dessomado; o sinergismo amor-compreensão-pacificação; o sinergismo da assistência empática 

paraterapêutica; a expansão do sinergismo lucidez-discernimento; o sinergismo perda de ente 

próximo–reciclagem intranconsciencial. 

Principiologia: o princípio da inevitabilidade da separação física; o princípio das re-

conciliações grupocármicas eliminando o sentimento de culpa; o princípio da não extinção da 

consciência; o princípio da compreensão da dessoma desmistificar a morte; o princípio cos-

moético de não evocar o dessomado; o princípio do vínculo afetivo saudável; o princípio de 

“ninguém perder ninguém”. 

Codigologia: os códigos culturais e sociais de manifestação do luto; a teática do código 

pessoal de Cosmoética (CPC) respeitando a evolução de todos. 

Teoriologia: a teoria da recepção pós-dessomática; a teoria do choque consciencial da 

dessoma; as teorias religiosas sobre o processo de morrer; a teoria da assistência interconsci-

encial. 

Tecnologia: as técnicas bioenergéticas da Conscienciologia; as técnicas assistenciais;  

as técnicas projeciológicas; a técnica de desejar o melhor para todos; a técnica de valorizar os 

trafores e superar os trafares; a técnica de autodisponibilizar-se para os amparadores no atendi-

mento aos parapsicóticos pós-dessomáticos; a técnica expansiva de compreender o outro en-

quanto consciência; as técnicas da Consciencioterapia. 

Voluntariologia: a busca pela superação do apego egoico por meio do trabalho no vo-

luntariado cosmoético interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da ofiex pessoal; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da projeção consciente; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; 

o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia. 

Efeitologia: os efeitos da maternagem “suficientemente boa” evitando carências exces-

sivas; o efeito profilático do afeto na infância; o efeito homeostático da paraterapêutica do luto; 

o efeito patológico do egoísmo; o efeito aprisionador do sentimento de posse; o efeito do “saber 

abrir mão do outro”; o efeito do amadurecimento consciencial na autossuperação das perdas. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da ressignificação do processo do luto; as 

neossinapses cosmoéticas desencadeadas pela compreensão da dessoma; as neossinapses cosmo-

visiológicas geradas pela desdramatização da morte. 

Ciclologia: o ciclo da espiral dos sentimentos quanto ao luto; o ciclo do paciente termi-

nal frente à dessoma negação-raiva-barganha-depressão-aceitação-mudança. 
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Enumerologia: o luto patológico; o luto exagerado; o luto cultuado; o luto mitificado;  

o luto normal; o luto compreendido; o luto superado. 

Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio conscin-consciex; o binômio enlu-

tado-dessomado; o binômio perda-ganho; o binômio vulnerabilidade-resiliência; o binômio sen-

tir falta–sofrer de saudade. 

Interaciologia: a interação interassistencial; a interação conscin-consciex; a interação 

ressoma-dessoma-intermissão; a interação terapêutica do luto–paraterapêutica do luto; a intera-

ção patológica medo da vida–medo da morte. 

Crescendologia: o crescendo das reações patológicas ao luto choque-torpor-descrença- 

-tristeza-raiva-apatia-solidão; o crescendo aceitação-reajustamento-reinvestimento; o crescendo 

doação–sentimento de gratidão–paz íntima. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo vida intrafísica / vida extrafísica; o antagonismo 

cultura do luto / cultura da Dessomatologia. 

Politicologia: a parapsicocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei da atração consciencial; as leis dos vínculos multiexistenciais grupo-

cármicos; as leis da afinização energética; as leis da Interprisiologia; as leis cosmoéticas e as-

sistenciais proporcionando a paraterapêutica interconsciencial. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a paraprofilaxia da tanatofobia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome do egoísmo; a eliminação da síndrome da auto-

vitimização. 

Mitologia: a desconstrução do mito “morrer é descansar”; o mito da conquista do pa-

raíso; o mito do dessomado virar santo; o mito do purgatório católico superado pela realidade 

da Baratrosfera. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a dessomatoteca; a interassistencioteca; a paraterapeuti-

coteca; a mitoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraterapeuticologia; a Psicologia; a Dessomatologia; a Res-

somatologia; a Cosmoeticologia; a Extrafisicologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia;  

a Consciencioterapia; a Projeciologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin amparadora; a consciex amparadora. 

 

Masculinologia: o enlutado; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador in-

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

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

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

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

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a enlutada; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora in-

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

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

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

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

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens conscientiologus;  

o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens exemplaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraterapêutica do luto superficial = a elaboração parcial, psicossomática 

e predominantemente teórica da dessoma de conscin próxima; paraterapêutica do luto profunda  

= a elaboração madura, mentalsomática e predominantemente teática da dessoma de conscin pró-

xima. 

 

Culturologia: a Cultura da Dessomatologia; a cultura do culto à morte. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

4 formas de vivência do luto pela conscin, homem ou mulher, frente ao processo da dessoma dos 

entes queridos: 

1.  Adiada. As reações do luto são adiadas e manifestadas posteriormente em situações 

não específicas ou inadequadas. 

2.  Crônica. As reações após a perda são ainda intensas e profundas anos após a dessoma 

da conscin afim. 

3.  Inibida. As reações normais frente ao luto estão ausentes, evidenciando defesa psí-

quica. 

4.  Normal. As reações são adequadas e, após determinado período, retomando o coti-

diano de modo satisfatório, voltando a experimentar sentimentos positivos. 

 

Sintomatologia. Segundo a Consciencioterapia, eis listados, em ordem alfabética, 4 dos 

principais grupos de sintomas desenvolvidos durante a vivência do luto patológico: 

1.  Afetivos: ansiedade; culpa; depressão; perda de prazer; baixa autestima; raiva; hosti-

lidade; solidão. 

2.  Cognitivos: dificuldade de concentração; bradipsiquismo; memória inibida. 

3.  Comportamentais: agitação psicomotora; choro; desamparo; dificuldades nos relaci-

onamentos interpessoais; fadiga; idealização e / ou identificação com o dessomado. 

4.  Físicos: alteração do apetite; distúrbios no sono; queixas somáticas em geral; ingestão 

de psicotrópicos, bebidas alcoólicas e fumo; queda na imunidade. 

 

Paraterapeuticologia. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, por exemplo, em ordem 

alfabética, 7 posturas interassistenciais quanto à vivência vitimizante perante a perda de ente pró-

ximo: 

1.  Antiegoica. O posicionamento desapegado facilitando a adaptação da consciex à neo-

dimensão. 

2.  Autexpositiva. A exposição das próprias experiências em relação à neovisão sobre as 

perdas. 

3.  Energética. A aplicação diária de técnicas energéticas, visando o equilíbrio holosso-

mático e a doação interassistencial de energias. 

4.  Exemplarista. A teática da compreensão do processo evolutivo da consciência por 

meio do ciclo ressoma-dessoma. 

5.  Neofílica. O abertismo às verpons do paradigma consciencial. 

6.  Pesquisística. A disponibilidade e motivação à autopesquisa, possibilitando a reedu-

cação pensênica. 

7.  Tarística. O esclarecimento quanto aos principais aspectos da Dessomatologia, dimi-

nuindo ilusões, preconceitos e mitos. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a paraterapêutica do luto, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

04.  Comitê  de  pararrecepção:  Intermissiologia;  Neutro. 

05.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

06.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

07.  Diferencial  da  Conscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Dificuldade  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

09.  Necrodulia:  Dessomatologia;  Neutro. 

10.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

11.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Posicionamento  pré-dessomático:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Projetor-auxiliar  dessomaticista:  Dessomatologia;  Homeostático. 

14.  Recepção  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Homeostático. 

15.  Tanatofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  COMPREENSÃO  DA  DESSOMA  NO  PARADIGMA  CONS- 
CIENCIAL  POSSIBILITA  À  CONSCIN  LÚCIDA  O  DESAPEGO 
ANTIEGOICO  E  A  CONVICÇÃO  DE,  NO  MAXIMECANISMO  

EVOLUTIVO,  INEXISTIREM  SEPARAÇÕES  DEFINITIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende, de fato, a dessoma enquanto transi-

ção inerente ao ciclo multiexistencial pessoal? Como vivencia o próprio luto? Vitimizando-se ou 

promovendo autorrecins? 
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P A R A T E R A P Ê U T I C A    D O    S E R E N A R I U M  
( P A R A T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraterapêutica do Serenarium é o conjunto de recursos interassistenci-

ais utilizados pela equipex técnica de amparadores, especializada no atendimento à conscin sere-

nauta e às consciexes assistidas, durante o experimento no laboratório conscienciológico da 

Serenologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O vocábulo terapêutico provém do mesmo idioma Grego, thera-

peutikós, “relativo ao cuidado e ao tratamento de doenças”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo 

serenar deriva do idioma Latim, serenare, “serenar; fazer ou tornar sereno”. Apareceu no Século 

XVI. O sufixo do idioma Latim, arium, significa “lugar; local; receptáculo”. 

Sinonimologia: 1.  Paraterapeuticologia do Serenarium. 2.  Paratratamento do Serena-

rium. 3.  Abordagem consciencioterápica do Serenarium. 4.  Abordagem conscienciométrica do 

Serenarium. 

Neologia. As 3 expressões compostas paraterapêutica do Serenarium, paraterapêutica 

básica do Serenarium e paraterapêutica profunda do Serenarium são neologismos técnicos da 

Paraterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Terapêutica intrafísica. 2.  Tratamento convencional. 3.  Abordagem 

psicológica. 4.  Abordagem psiquiátrica. 

Estrangeirismologia: o portfólio paratecnológico tarístico; a paraterapêutica precisa,  

“a laser”; a assistência extrafísica Very Important Person (VIP); o modus operandi da equipex 

técnica especializada. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Paraterapeuticologia Consciencial. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Serenarium: 

megaterapêutica impactante. Serenarium: paratecnologia avançada. Serenarium: autoconscien-

cioterapia profunda. Serenarium: autoconscienciometria acurada. Serenarium: desassédio auto-

vivenciado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Serenologia; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os benignopensenes, a benignopensenidade; os parapensenes; a parapenseni-

dade; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os inter-

missiopensenes; a intermissiopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a identifica-

ção do materpensene pessoal; a organização holopensênica ambiental; a autorganização pensênica 

sincrônica; a higidez autopensênica vivenciada; a paratransfusão ortopensênica; o impacto holos-

somático advindo do holopensene do Serenarium; o holopensene serenológico influenciando  

a autopacificação do serenauta; o holopensene pró-amplificação da autoconsciencialidade ao má-

ximo. 

 

Fatologia: o fomento técnico ao autosserenismo; o aparato interassistencial avançado;  

a interassistencialidade meticulosa; o início de aplicação da paraterapêutica no ato da inscrição 

para o experimento; a monitoria intrafísica cuidadora em todas as fases do experimento; a acele-

ração cosmoética das crises de crescimento no período pré-experimento; a promoção da homeos-

tase holossomática in crescendum; a megaotimização mentalsomática do serenauta; o megafoco 
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no essencial e prioritário ao contexto evolutivo consciencial; o automergulho intraconsciencial 

com parassessoria técnica; o sobrepairamento autevolutivo; a promoção técnica de vivências aute-

volutivas únicas e indeléveis ao serenauta; a autexperimentação hiperlúcida e amparada; a intros-

pecção técnica; a consciência operando reencontro consigo mesma em ambiente paraterapêutico 

serenológico; a Autopesquisologia profunda e direcionada; a autorganização estimulada; a des-

complicação do processo autevolutivo vivenciada junto à equipex; a autotransparência e autentici-

dade crescentes; a ampliação circunstancial da autolucidez potencializando a competência pes-

soal; o abertismo consciencial vivenciado; o estímulo à resiliência no percurso autevolutivo;  

o destemor evolutivo vivenciado na dessensibilização de medos e traumas pretéritos, impedidores 

da aceleração sadia da História Pessoal; a quebra de paradigmas; o autodesnudamento cosmoético 

parobservado; o estímulo às autavaliações conscienciométricas detalhistas; as autorreflexões 

profundas; a constatação pessoal dos gaps funcionais evolutivos; o autencantoamento cosmoético 

evolutivo; a autocosmoética vivenciada; a autochecagem dos acertos e erros; as autocompreen-

sões da própria realidade intraconsciencial; a evocação, o reconhecimento e o fortalecimento dos 

trafores do serenauta; os acréscimos cognitivos; o aprofundamento da compreensão traforista so-

bre as autorresponsabilidades evolutivas; as autorreciclagens alinhadas à proéxis; o incremento da 

holomaturidade do serenauta gerando mais autonomia evolutiva; a autossuperação evolutiva. 

 

Parafatologia: a paraterapêutica do Serenarium; a paraterapêutica serenológica evoluti-

va específica; a fundamentação traforista da paraterapêutica; o embasamento tarístico radical da 

paraterapêutica; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) referenciadora da paraterapêutica; o experimen-

to paracontrolado com respeito máximo ao livre arbítrio do serenauta; a autovivência do estado 

vibracional (EV); a autoconscientização multidimensional (AM); a Paracuidadologia de ponta;  

a Paratecnologia customizada; a instalação de equipamentos extrafísicos mais permanentes no Se-

renarium, nos ambientes escritório e dormitório do laboratório; a utilização de aparelhos extrafísi-

cos móveis, com finalidades específicas, no holossoma do serenauta; a parapreceptoria avançada; 

o amplo campo da Paraterapêutica; o campo da Parafenomenologia Interassistencial; o megaaco-

lhimento extrafísico; a amparabilidade extrafísica; o acompanhamento extrafísico permanente das 

ocorrências intralaboratoriais; a megaotimização do autoparapsiquismo interassistencial; a mega-

dosificação da catálise holossomática; as extrapolações parapsíquicas; o reencontro com a para-

procedência; os choques de realidades patrocinados; o acesso aos aprendizados do Curso Inter-

missivo (CI); o parabalanço proexológico, junto à equipex; a supervisão laboratorial proexológica 

do evoluciólogo; a recuperação de cons magnos; a autovivência temporária na dimensão extrafísi-

ca; o convívio ininterrupto direto com as consciexes; a oportunidade inarredável do aprendizado 

sobre megafraternidade, Cosmoética e Universalismo; a paraterapêutica milimétrica; as parainter-

venções quando necessárias; a objetividade dos esclarecimentos cosmoéticos operados pela equi-

pex especialista nos momentos precisos; o balanço existencial paramonitorado; as parassincroni-

cidades ostensivas; o paradiálogo com os amparadores extrafísicos; as projeções conscienciais as-

sistenciais; a interassistência grupocármica extrafísica; as inspirações extrafísicas; a pangrafia;  

o descortínio da autorrealidade seriexológica; as autorretrocognições monitoradas; as precogni-

ções; as extrapolações autevolutivas; o neopadrão energético; a clara expansão ideativa; a cosmo-

visão ampliada; o aprofundamento da paraterapêutica nos experimentos sequenciais e capitulares; 

a paraterapêutica laboratorial até a alta do serenauta; a pararreurbanização. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o megassinergismo paraterapêutica avançada–intraconsciencialidade 

despojada; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo amparadores especializados–assistidos 

lúcidos; o sinergismo autorrealismo-holomaturidade; o sinergismo autodiscernimento aplicado– 

–calculismo cosmoético–dia matemático; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilida-

de; o sinergismo expansão da autopensenização–neocognição–autopacificação. 

Principiologia: o princípio da megafraternidade; o princípio da evolução conjunta in-

terassistencial; o princípio da aceleração evolutiva possível; o princípio da autorrenovação evo-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16892 

lutiva incessante; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da retribuição cosmo-

ética. 

Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) por meio dos re-

cursos paraterapêuticos avançados. 

Teoriologia: a teoria da saúde consciencial; as teorias da Heuristicologia aplicadas  

à autevolução; a teoria dos Serenões. 

Tecnologia: a autovivência da Paratecnologia do Serenarium; as técnicas energossomá-

ticas; a técnica do estado vibracional; as técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; as técnicas projetivas; a técnica do perdão universal; a técnica da tá-

bula rasa; a técnica da madrugada; a técnica da atomização cognitiva; a técnica da exaustivida-

de; a técnica das 50 vezes mais; a técnica das enumerações expansíveis; a técnica do megatrafor 

majoritário; a técnica do resgate extrafísico; a técnica da aplicação do trinômio análise-refle-

xão-síntese. 

Voluntariologia: a equipe de voluntários especializados no Serenarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; 

o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da 

Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório consci-

enciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapeuticologia; o Colégio Invisível 

da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Men-

talsomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: os efeitos da paraterapêutica do Serenarium no holossoma do serenauta; as 

neoideias sendo efeitos da aplicação cosmoética de recursos paratecnológicos pela equipex espe-

cializada; o efeito pró-cognitivo do didatismo aplicado pela equipex; o efeito da vontade, en-

quanto primeiro poder da consciência; o efeito das extrapolações mentaissomáticas na ampliação 

das perspectivas evolutivas; os efeitos catárticos das autorreciclagens; os efeitos crescentes da 

autopacificação. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da autexperimentação paraterapêutica; 

a Paratecnologia aplicada às renovações sinápticas; as neossinapses decorrentes das renovações 

conscienciais terapêuticas; as neossinapses em rede; as neossinapses da recuperação de mega-

cons; a aquisição de neossinapses heurísticas autevolutivas; as neossinapses atacadistas. 

Ciclologia: o ciclo paraterapêutico pré-Serenarium–Serenarium–pós-Serenarium. 

Enumerologia: a singularidade da paraterapêutica; a multiplicidade de recursos; a com-

plexidade dos aportes possíveis; a seletividade no uso paratecnológico; a precisão técnica; a efici-

ência; a efetividade paraterapêutica. 

Binomiologia: o binômio paraterapêutica-Paratecnologia; o binômio megaacolhimen-

to-megafraternidade; o binômio heterodesassédio-autodesassédio; o binômio microdetalhe-ma-

crovisão. 

Interaciologia: a interação multidimensional onipresente; a interação Interassistencio-

logia (necessidades evolutivas)–recursos de atendimento dosificados (paraterapêutica); a intera-

ção Paratecnologia do Serenarium–paragenética do serenauta. 

Crescendologia: o crescendo autoinvestimento evolutivo do serenauta–heteroinvesti-

mento evolutivo do amparo extrafísico. 

Trinomiologia: o trinômio Experimentologia-Paraterapeuticologia-Evoluciologia;  

o trinômio serenauta-amparador-evoluciólogo; o trinômio coincidência-semidescoincidência- 

-maxidescoincidência. 

Polinomiologia: o polinômio autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnósti-

co-autenfrentamento-autossuperação; o polinômio neocognições-neopensenes-neoverpons-neo-

teorias. 

Antagonismologia: o antagonismo patologia / homeostase; o antagonismo Cerebelolo-

gia / Paracerebrologia; o antagonismo pré-serenismo / serenismo. 
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Paradoxologia: o paradoxo do silêncio intrafísico pleno de comunicação interdimensio-

nal; o paradoxo da introspecção extrapoladora; o paradoxo de a conscin poder manifestar-se na  

condição de semiconsciex; o paradoxo da antiemotividade superafetuosa; o paradoxo de a evolu-

ção ser individual mas, a rigor, ninguém evoluir sozinho. 

Politicologia: a evoluciocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à saúde consciencial em prol da 

Autosserenologia. 

Filiologia: a paraterapeuticofilia; a autexperimentofilia; a autorreciclofilia; a cosmoeti-

cofilia; a cogniciofilia; a neofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autevoluciofobia; a claustrofobia; a isolofobia; a neofobia impossibilitan-

do a aplicação e a vivência da paraterapêutica do Serenarium. 

Sindromologia: a superação da síndrome da despriorização evolutiva; a profilaxia da 

síndrome da autovitimização; a evitação da síndrome da subestimação consciencial; a remissão 

da síndrome do egoísmo. 

Maniologia: a eliminação da mania de postergar a autevolução. 

Holotecologia: a terapeuticoteca; a tecnoteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a cog-

noteca; a recexoteca; a proexoteca; a mnemoteca; a consciencioterapeuticoteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraterapeuticologia; a Paratecnologia; a Serenologia; a Interas-

sistenciologia; a Parapedagogiologia; a Parapercepciologia; a Holossomatologia; a Holomaturolo-

gia; a Autevoluciologia; a Autocosmovisiologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin serenauta; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin semperaprendente; a conscin enciclopedista; a conscin intermis-

sivista; a equipex do Serenarium. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o paraagente retrocognitor; o amparador extrafísico; 

o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o paraconscienciômetra; 

o paraconsciencioterapeuta; o parapreceptor; o paratecnólogo; o evoluciente; o exemplarista; o re-

ciclante existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;  

o verbetógrafo; o voluntário; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a paraagente retrocognitora; a amparadora extrafísica; 

a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a paraconscienciômetra; 

a paraconsciencioterapeuta; a parapreceptora; a paratecnóloga; a evoluciente; a exemplarista; a re-

ciclante existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; 

a verbetógrafa; a voluntária; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens paratherapeuta; o Homo 

sapiens paratechnologicus; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens experimentator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraterapêutica básica do Serenarium = a aplicada ao serenauta pouco dis-

ponível à recepção da interassistência tarística; paraterapêutica profunda do Serenarium = a aplicada 

ao serenauta totalmente autodisponível à interassistência tarística. 

 

Culturologia: a cultura serenológica; a cultura da paraterapêutica evolutiva; a cultura 

da Autoconsciencioterapia; a cultura da Autoconscienciometria; a cultura da aceleração da His-

tória Pessoal; a cultura da comunicação interdimensional; a cultura da Autevoluciologia. 
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Objetivo. A paraterapêutica do Serenarium tem por objetivo promover a saúde conscien-

cial na dose exata, precisa, necessária e possível a cada serenauta, utilizando portfólio de pararre-

cursos terapêuticos e tecnológicos, experimento a experimento. 

Intrafisicologia. O design construtivo semiesférico do Serenarium contempla a otimiza-

ção intrafísica para a aplicação dos recursos necessários ao trabalho assistencial da equipex téc-

nica. 

Cronêmica. Diferentes recursos podem ser empregados pela equipex do Serenarium, em 

ciclo cronológico interatuante, antes, durante, e depois dos 3 dias de experimento. 

 

Terapeuticologia. Pela Cosmovisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, série 

identificada de 29 recursos, entre outros, utilizados pelas equipexes no Serenarium durante os ex-

perimentos laboratoriais: 

01.  Aprofundamento: a aplicação da paraterapêutica, em série de experimentos no Se-

renarium de modo dosificado e em aprofundamento sistemático, enquanto necessário e segundo  

a disponibilidade íntima e interesses do serenauta. 

02.  Associacionismo: o estímulo às associações ideativas incessantes, a partir do dicio-

nário cerebral analógico do serenauta e de neocognições evolutivas. 

03.  Balanço: a retrospectiva da vida pessoal descrita ao modo de linha do tempo; o ba-

lanço existencial, notadamente, no primeiro experimento. 

04.  Cirurgia: o uso da cirurgia de destino. 

05.  Conexão: a promoção da conexão do serenauta com a Central Extrafísica da 

Verdade (CEV), a qual o Serenarium é holopensenicamente vinculado. 

06.  Crises: o fomento e / ou agudização de crises de crescimento, especialmente, no pe-

ríodo pré-experimental. 

07.  Desassédio grupocármico: os desassédios extrafísicos, do serenauta e do experi-

mento. 

08.  Desintoxicação: a dinamização da homeostase holossomática a partir de ajustes téc-

nicos detalhistas em cada veículo de manifestação, caso a caso, propiciando em geral, as condi-

ções de bem-estar e autopacificação. 

09.  Encontros: a realização de encontros extrafísicos com consciexes de gabarito evolu-

tivo maior (entrevistas) e com consciexes ou conscin projetadas a serem assistidas (reconcilia-

ções). 

10.  Equilíbrio somático: o aumento da ingestão de líquidos; a diminuição ou aumento 

do apetite. 

11.  Equipamentos: a aplicação de aparelhagem extrafísica no serenauta para potenciali-

zação da hiperacuidade, do incremento do ritmo psíquico de pensamentos, da soltura energosso-

mática (parcial ou total) e da descoincidência holossomática (mini ou maxi). 

12.  Exemplarismo: a manifestação teática da paraterapêutica cosmoética dos compo-

nentes da equipex, impactando e inspirando as automanifestações do serenauta de modo indelé-

vel, dali por diante. 

13.  Grafopensenidade: o estímulo ao registro gráfico de ocorrências intrafísicas e ex-

trafísicas, associações, informações relevantes, neoideias e neoprojetos advindos. 

14.  Humor: o predomínio do bom humor sadio, interassistencial, da equipex durante  

o transcurso do experimento, influenciando a manifestação holopensênica do serenauta. 

15.  Informações: o acesso cosmoético dosificado a fatos e parafatos pretéritos (holome-

mória), atuais ou prospectivos (futuro), segundo a demanda interassistencial. 

16.  Isolamento: o proveito da solitude física por 72 horas; a inexistência de interferên-

cias intrafísicas; a eliminação dos fatores desviantes da concentração; a evitação de sobrecarga 

psíquica, parapsíquica, pensênica ou bioenergética; a ausência de “estáticas” psíquicas, ruídos, 

atritos ou intrusões; o estímulo à concentração mentalsomática no fluxo dos trabalhos paratera-

pêuticos. 

17.  Maxifraternidade: o megaacolhimento interassistencial extrafísico durante todo  

o período experimental. 
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18.  Monitoria: o assessoramento extrafísico técnico, ininterrupto. 

19.  Neoconceituação: o desassédio mentalsomático profundo, propiciando formulação 

de autoneoconceitos. 

20.  Neoideação: o incremento à neoideação pelo estímulo energético-paracerebral-ce-

rebral. 

21.  Pacificação: a imersão profunda no holopensene laboratorial, traduzido por acalmia, 

anticonflituosidade e autopacificação crescentes. 

22.  Parafenomenologia: a estimulação e condução de parafenômenos diversos, segun-

do as características de cada serenauta e experimento; o patrocínio de extrapolações parapsí-

quicas. 

23.  Parapreceptoria: o acesso paradidático, personalizado, a temas da Interassisten-

ciologia, Serenologia e Evoluciologia, seja na condição da vígilia física ordinária ou em maxi-

descoincidência, segundo o contexto, potencialidades, talentos e interesses evolutivos do sere-

nauta. 

24.  Saturação: o incentivo à saturação intraconsciencial, concentrada, sobre determina-

do conteúdo, assunto ou tema, com objetivo de causar estresse positivo libertador dos restringi-

mentos intrafísicos da conscin serenauta. 

25.  Sono: a ocorrência do sono reparador do experimentador ou experimentadora, nota-

damente, nas primeiras 24 horas; a alteração da carga horária de sono sem prejuízo da saúde ho-

lossomática. 

26.  Suporte: o amparo de excelência no fortalecimento egoico para o(s) autenfrenta-

mento(s) realizado(s) pela conscin. 

27.  Técnicas: a inspiração para a aplicação de técnicas conscienciológicas, de modo 

sistemático e acompanhado. 

28.  Traforismo: a promoção de megatares traforista, profunda, essencial, sutil ou osten-

siva, realizada com delicadeza e respeito cosmoético, evolutivo, ao serenauta. 

29.  Visitação: a promoção de visitas extrafísicas a ambientes propícios à interassistên-

cia, à evocação sadia, à rememoração e ao estudo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a paraterapêutica do Serenarium, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

04.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

11.  Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 

12.  Paratransfusão  ortopensênica:  Serenologia;  Homeostático. 

13.  Serenauta:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 
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A  PARATERAPÊUTICA  SERENOLÓGICA  TEM  COMO  FUN-
DAMENTO  A  VALORIZAÇÃO  DAS  SINGULARIDADES  CONS-
CIENCIAIS,  O  MAXIFRATENISMO,  A  MEGATARES  COSMOÉ-
TICA  E  O  HOLOPENSENE  DAS  VERDADES  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a proposta de autovivenciar a para-

terapêutica evolutiva avançada, proposta pelo Serenarium? Já aceitou o desafio interassistencial 

da autoimersão pesquisística vislumbrando a condição de Serenão ou Serenona? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Colângelo, Claudete; et al.; Paradiásporas Assistenciais a Partir do Laboratório Radical da Heurística: 

Serenarium; Artigo; I Congresso Internacional de Grupocarmologia; Foz do Iguaçu, PR; 22-25.05.08; Conscienciologia 

Aplicada; Revista; Bianuário; Ano 8; N. 7; 4 enus.; 14 refs.; Associação Internacional para a Evolução da Consciência 

(ARACÊ); Domingos Martins, ES; 2008; páginas 110 a 121. 

2.  Conceição, Maria Izabel; Vieira, Meire; & Brilhante, Valéria; Laboratório Radical da Heurística: Sere-

narium; Artigo; I Jornada de Intrafisicologia; Foz do Iguaçu, PR; 15-18.06.06; Conscienciologia Aplicada; Revista; 

Bianuário; Ano 4; N. 6; 3 enus.; 2 ilus.; 24 tabs.; 9 refs.; Associação Internacional para a Evolução da Consciência 

(ARACÊ); Domingos Martins, ES; 2006; páginas 4 a 24. 
3.  Lückmann, Mariangela; Interassistencialidade e Perdologia; Artigo; Jornal da ARACÊ; Mensário; Ano  

7; N. 66; Domingos Martins, ES; Setembro, 2008; páginas 2 e 3. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paratransfusão ortopensênica é o megaaporte extrafísico ostensivo de 

energias serenas, sentimentos fraternos e ideias esclarecedoras, promotor de homeostase holosso-

mática e neopatamar de manifestação consciencial, passível de ocorrer ao pesquisador predispos-

to, homem ou mulher, notadamente no Serenarium. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, para, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo transfusão deriva do idioma Latim, transfusio, “ação de trasvasar; 

transfusão (do sangue)”. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição orto procede do idi-

oma Grego, orthós, “reto; direto; correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica In-

ternacional, a partir do Século XIX. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, 

“pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século 

XIII. A palavra sentimento deriva do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Fran-

cês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; 

fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apa-

receu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, energie, derivado do idioma 

Latim, energia, e este do idioma Grego, energeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Paratransfusão pensênica harmonizadora. 2.  Megaaporte extrafísico 

ortopensênico. 3.  Paratransfusão de pensenes serenizadores. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo transfusão: 

autotransfundida; autotransfundido; autotransfusão; paratransfusão; politransfundida; poli-

transfundido; pós-transfusional; transfundida; transfundido; transfundir; transfusional. 

Neologia. As 3 expressões compostas paratransfusão ortopensênica, paratransfusão or-

topensênica básica e paratransfusão ortopensênica avançada são neologismos técnicos da Sere-

nologia. 

Antonimologia: 1.  Paratransfusão pensênica assediadora. 2.  Transfusão patopensênica.   

3.  Aporte pensênico antievolutivo. 

Estrangeirismologia: o upgrade holossomático em prol da lucidez consciencial; o pit 

stop serenológico; a calibragem consciencial pelo know-how evolutivo máximo; o portfolio pes-

soal de competências explicitado e ampliado; o modus operandi no top evolutivo; o Serenarium 

enquanto megacâmara de reflexão interdimensional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Autevoluciologia Lúcida. 

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

útero cósmico. Ortopensenidade: autocoerência cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a paratransfusão ortopensênica; o holopensene pessoal da Serenologia; os 

ortopensenes; a força da ortopensenidade na homeostase holossomática; o holopensene pessoal da 

Equilibriologia; o holopensene pessoal da Megafraternologia; o materpensene proexogênico;  

o holopensene propício à higidez pensênica; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a pre-

ponderância dos lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os cosmopen-

senes; a cosmopensenidade; a organização holopensênica ambiental; a amplitude autopensênica 

exponencial; a autorganização pensênica sincrônica; o ajuste do materpensene pessoal; a vivência 

do holopensene da Autocoerenciologia; a serenidade momentânea propiciando os ensaios da auto-
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ortobenignopensenidade; o impacto holossomático advindo do holopensene do Serenarium; o ne-

opadrão de referência ortopensênica serenológica. 

 

Fatologia: a ampliação circunstancial da autolucidez potencializando a competência pes-

soal; a noção do soma enquanto megamecanismo evolutivo; a fisiologia harmonizada; a potencia-

lização atributiva; o cenário intrafísico propício às otimizações conscienciais; o megafoco no es-

sencial; a priorização do mais prioritário; a constatação pessoal dos gaps funcionais evolutivos;  

a Autorrealismologia; a autolucidez proexológica ampliada; a relevância da agenda holossomáti-

ca; a autopacificação vivenciada; a autoconsciência holossomática expandida a partir dos apro-

fundamentos cognitivos; a noção de ampliação das autorresponsabilidades decorrente do acrésci-

mo autocognitivo; as autovivências intransferíveis e insubstituíveis qualificando a tares pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência continuada do estado vibracional (EV) profilático; as neo-

vivências possíveis a partir da homeostase holossomática; os neovalores holossômicos; a Parafe-

nomenologia Interassistencial; a parestratégia de abordagem do serenauta; a pararrecepção tarísti-

ca e megafraterna dos amparadores extrafísicos; a análise da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);  

a Paratecnologia específica à singularidade consciencial; a definição da Parametodologia ideal pa-

ra o serenauta; os aportes holossomáticos prévios, anteriores ao experimento no Serenarium;  

a megadosificação da catálise holossomática; as hipóteses de ensaio da Macrossomatologia;  

a qualidade da sintonia fina serenauta-equipex potencializando o experimento; a minidescoinci-

dência gradativa; o neopadrão energético; a neolimpidez ideativa; a recuperação de cons magnos; 

a potencialização dos atributos mentaissomáticos; os extrapolacionismos parapsíquicos esclarece-

dores; os flashes e fontes de pesquisas retrobiográficas; a cosmovisão amplificada a favor da aute-

volução; o convívio diuturno junto às consciexes; o empenho da equipex na otimização do experi-

mento; a supervisão do evoluciólogo direcionando as prioridades tarísticas; a Paradidaticologia 

Traforista; as parassincronicidades ostensivas; a ampliação da autoconsciência holossomática 

multidimensional em prol da autevolução; a Serenariologia; a lição de megafraternidade dos am-

paradores extrafísicos; a paragratidão à equipex amparadora. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da força parapresencial dos amparadores; o sinergismo 

entre os veículos do holossoma propiciando a expansão da autopensenização; o sinergismo holos-

soma harmônico–profundidade assistencial; o sinergismo harmonizador macrocosmos-microcos-

mos; o sinergismo homeostase holossomática–homeostase geral; o sinergismo evidenciado pelo 

holossoma equilibrado; o sinergismo compreensibilidade-serenidade-evolutividade. 

Principiologia: a autovivência do princípio da ortopensenidade; o princípio da evolu-

ção conjunta interassistencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da des-

crença (PD); o princípio da teática pesquisística; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; 

o princípio da evolução consciencial por meio da Holossomatologia; o princípio da Evoluciolo-

gia Holossomática; os princípios da Paradireitologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ampliado e qualificado em busca 

de neopadrão ortopensênico; o código grupal de Cosmoética (CGC) revisitado em busca da ho-

meostasia grupal. 

Teoriologia: a teoria dos Serenões; a teoria do pensene. 

Tecnologia: a vivência da Paratecnologia do Serenarium. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interdisciplinar de apoio aos sere-

nautas; a equipe de voluntários especializados no Serenarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da sinalética energé-

tica pessoal; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório consciencioló-

gico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio In-

visível da Recexologia; o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Evolu-

ciologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito do holopensene do Serenarium no holossoma do serenauta; o efeito 

halo da paratransfusão ortopensênica no autodiscernimento do serenauta; os efeitos da ortopen-

senização na psicosfera pessoal de saúde. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da autexperimentação amparada; as ne-

ossinapses decorrentes da Paratecnologia do Serenarium. 

Ciclologia: o ciclo autopensênico pré-Serenarium–Serenarium–pós-Serenarium. 

Enumerologia: a paratecnicidade da paratransfusão ortopensênica; a singularidade da 

paratransfusão ortopensênica; a gradatividade da paratransfusão ortopensênica; a qualidade da 

paratransfusão ortopensênica; a seletividade da paratransfusão ortopensênica; a efetividade da 

paratransfusão ortopensênica; a cosmoeticidade da paratransfusão ortopensênica. 

Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica qualificando a performance autopensê-

nica; o binômio funcionalidade arquitetônica–fisiologia holossomática. 

Interaciologia: a interação Paratecnologia do Serenarium–Paragenética do serenauta; 

a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação ortopensenização–homeos-

tase holossomática; a interação pesquisador–amparador extrafísico; a interação cérebro-paracé-

rebro; a interação espaço exterior–espaço mental; a interação curiosidade pesquisística–genero-

sidade assistencial. 

Crescendologia: o crescendo das autoinvestigações holobiográficas potencializado  

a partir da paratransfusão ortopensênica. 

Trinomiologia: o trinômio intermissivista-tenepessista-serenauta; o trinômio coincidên-

cia-semidescoincidência-descoincidência. 

Polinomiologia: o polinômio inteligência somática–inteligência emocional–inteligência 

intelectual–inteligência parapsíquica; a simulação do polinômio casa-máquina–escritório-má-

quina–vida-máquina–holossoma-máquina; a autovivência do polinômio cosmoético-evolutivo- 

-prioritário-interassistencial a partir da paratransfusão ortopensênica. 

Antagonismologia: o antagonismo soma / holossoma; o antagonismo homeostase / pa-

tologia; o antagonismo realidade materialista / realidade multidimensional; o antagonismo medo 

do desconhecido / autenfrentamento do inesperado; o antagonismo memória falha / holomemó-

ria; o antagonismo ansiosismo / autopacificação; o antagonismo pré-serenão / Serenão. 

Paradoxologia: o paradoxo holossomático; o paradoxo do “útero” cosmovisiológico;  

o paradoxo de o rigor cronêmico poder promover a perda da noção de tempo; o paradoxo confi-

namento intrafísico–expansão extrafísica; o paradoxo mergulho no microcosmos–visão do ma-

crocosmos; o paradoxo do autencantoamento libertador; o paradoxo ser-estar. 

Politicologia: a autodiscernimentocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cos-

moeticocracia; a cognocracia; a parapsicocracia; a serenocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à homeostase holossomática em 

prol da Serenologia. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a holossomatofilia; a biofilia; a energofilia; a parapercep-

ciofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o enfrentamento da neofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a eliminação das manias autovitimizadoras. 

Mitologia: a queda do mito da evolução sem autesforço. 

Holotecologia: a serenoteca; a recexoteca; a holossomatoteca; a proexoteca; a conscien-

cioteca; a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Serenologia; a Ortopensenologia; a Paracerebrologia; a Holosso-

matologia; a Interassistenciologia; a Amparologia; a Parapedagogiologia; a Homeostaticologia;  

a Autexperimentologia; a Autorreciclologia; a Cosmoeticologia; a Autevoluciologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16900 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin 

enciclopedista; a conscin autopesquisadora; a conscin semperaprendente; a equipex do Serena-

rium. 

 

Masculinologia: o serenauta; o intermissivista; o tenepessista; o conscienciólogo; o au-

tor; o verbetógrafo; o professor de Conscienciologia; o parapsiquista; o amparador extrafísico;  

o holossômata; o evoluciólogo Transmentor. 

 

Femininologia: a serenauta; a intermissivista; a tenepessista; a consciencióloga; a auto-

ra; a verbetógrafa; a professora de Conscienciologia; a parapsiquista; a amparadora extrafísica;  

a holossômata; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens tenepessista;  

o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paratransfusão ortopensênica básica = a vivenciada pelo(a) serenauta, 

autexperimentador(a) tenepessista pré-desperto(a); paratransfusão ortopensênica avançada = 

a apreendida pelo(a) serenauta, autexperimentador(a) desperto(a). 

 

Culturologia: a cultura da Pararreurbanologia; a cultura da Serenologia; a cultura da 

aceleração da História Pessoal. 

 

Experimentologia. Segundo a Serenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 26 

condições benignas, indicadoras da homeostasia decorrente da paratransfusão ortopensênica, pas-

síveis de serem experimentadas pelo(a) pesquisador(a) predisposto(a): 

01. Associação de ideias: a ampliação da capacidade pessoal de associação de ideias  

e convergência da apreensão de neorrealidades. 

02. Autocerteza: a limpidez paraperceptiva imprimindo certezas relativas íntimas. 

03. Autoconhecimento: a expansão da compreensão do modus operandi pessoal. 

04. Autolucidez: a ampliação da autoconsciencialidade, atuando no autodiscernimento. 

05. Autorrealismo: a apreensão exata da realidade pessoal. 

06. Autossegurança: a convicção de tudo estar sob controle e assistência. 

07. Cosmoeticidade: a depuração cosmoética na análise das automanifestações. 

08. Cosmovisão: a amplificação da mundividência pessoal holobiográfica. 

09. Descoincidência: a continuidade da condição de minidescoincidência. 

10. Energossomaticidade: a manutenção de EVs de modo contínuo e prolongado. 

11. Eutimia: a vivência de extremo bem-estar e a ausência de emoções negativas. 

12. Fraternismo: a autovivência de sentimentos elevados e fraternos. 

13. Harmonia: a manutenção ininterrupta do equilíbrio pessoal por 72 horas. 

14. Heterocompreensão: o aumento da heterocompreensão e da visão traforista. 

15. Hiperacuidade: a ampliação dos sentidos somáticos, faculdades mentais e paraper-

cepções. 

16. Imperturbabilidade: o sobrepairamento aos problemas somáticos, contratempos  

e adversidades. 

17. Inteligência evolutiva (IE): a expansão da compreensibilidade quanto à Evoluciolo-

gia Pessoal. 
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18. Logicidade: a apreensão cognitiva ampliada pelas evidências lógicas multidimen-

sionais. 

19. Mentalsomaticidade: a profusão de inspirações e efervescência de neoideias. 

20. Multidimensionalidade: a vivência multidimensional diuturna. 

21. Ortopensenidade: a manutenção continuada da ortopensenidade pessoal. 

22. Paracerebralidade: a facilitação dos diálogos transmentais telepáticos. 

23. Prospectividade: a ampliação da prospectiva evolutiva pessoal pró-compléxis. 

24. Serenidade: a autovivência continuada de holopensene pacífico e sereno. 

25. Somaticidade: a aceleração do metabolismo e otimização da fisiologia somática. 

26. Taquipsiquismo: a potencialização da agilidade mental. 

 

Autexperimentologia. A paratransfusão ortopensênica propicia a experimentação auto-

potencializadora da indissociabilidade harmônica entre pensamentos, sentimentos e energias  

e a vivência ostensiva dos efeitos do holopensene serenológico na autopensenização. 

Homeostaticologia. Segundo a Ortopensenologia, vale considerar ser a autopensenidade 

cosmoética combustível consciencial inesgotável para a homeostasia holossomática, condição já 

vivenciada pelos mais lúcidos e empenhados na vivência megafraterna da Interassistenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a paratransfusão ortopensênica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01. Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03. Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04. Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05. Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

06. Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07. Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08. Colégio  Invisível  da  Serenologia:  Colegiologia;  Homeostático. 

09. Omnicatálise  serenológica:  Serenologia;  Homeostático. 

10. Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11. Serenarium:  Laboratoriologia;  Homeostático. 

12. Serenauta:  Experimentologia;  Neutro. 

13. Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

14. Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15. Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  PARATRANSFUSÃO  ORTOPENSÊNICA,  QUAL  MEGAA-
PORTE  PARATECNOLÓGICO  TARÍSTICO  PROMOVIDO  PELA  

EQUIPEX  TÉCNICA,  FACULTA  AO  PESQUISADOR  NEOPA-
RÂMETRO  EXISTENCIAL  DE  ALTO  IMPACTO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou a paratransfusão ortopensênica? 

Vivenciou as paratecnologias de autopesquisas disponibilizadas no laboratório Serenarium? Em 

escala de 1 a 5, qual o grau de empenho nos autexperimentos lúcidos a favor do serenismo pes-

soal? 
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P A R A T R A N S I T O L O G I A  
( P A R A P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Paratransitologia é a especialidade da Conscienciologia dedicada ao es-

tudo e aplicação da transição de regimes políticos e parapolíticos, notadamente da ditadura para 

a democracia representativa, da democracia representativa para a democracia direta e da demo-

cracia direta para a conscienciocracia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O termo trânsito procede do idioma Latim, transitio, “ato ou efeito 

de transitar; passagem de algum lugar, de algum estado de coisas, de alguma condição”. O segun-

do elemento de composição logia advém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da transição de regimes políticos e parapolíticos. 2.  Transi-

tologia Parapolítica. 3.  Ciência da reciclagem parapoliticológica. 

Neologia. O vocábulo Paratransitologia e as 3 expressões compostas Paratransitologia 

Básica, Paratransitologia Intermediária e Paratransitologia Avançada são neologismos técnicos 

da Parapoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Transitologia. 2.  Estudo da autocracia. 3.  Pesquisa da democracia. 

4.  Estudo da conscienciocracia. 

Estrangeirismologia: os hybdrid regimes; os local bosses em diversas regiões subna-

cionais; os caudillos mantendo votos de cabresto; o vote-buying; o soft-liners e hard-liners tanto 

do governo ditatorial quanto da contraparte negociadora; as pacted transitions; os norm entre-

preneurs; a democracy promotion; os coups d’état; o big-guy syndrome; o winner takes it all syn-

drome. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao posicionamento parapolítico da consciência. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Democra-

cia pura já. Paratransitologia: reciclagem parapoliticológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da democracia pura; o holopensene pessoal cons-

cienciocrático. 

 

Fatologia: o estudo da hibridização de regimes políticos; a primeira, segunda e terceira 

ondas de democratização; os processos de democratização e autocratização; a descentralização 

em níveis fiscais, administrativos e políticos; a recentralização por parte do governo; os enclaves 

democráticos e conscienciocráticos enquanto desencadeadores de transições de regime; a justapo-

sição de regimes políticos; a influência da comunidade internacional nas transições de regime;  

o clientelismo; a regra internacional de eleições livres e justas; a compra de votos; as fraudes elei-

torais para a manutenção de governos autoritários; o acompanhamento internacional de eleições 

em nível nacional; os movimentos sociais; a sociedade civil; as associações enquanto fonte de ca-

pital democrático; os protestos; as passeatas; a quebra de regime; a difusão de ideias e práticas en-

quanto parte fundamental das transições de regime; a utilização da Internet e das redes sociais tais 

quais Twitter e Facebook para unir ativistas; as revoluções sociais; a Revolução Laranja (Ucrâ-

nia); a Primavera Árabe; os direitos humanos; as liberdades civis e políticas; os pactos políticos;  

a justiça de transição; a anistia tanto positiva quanto negativa; as comissões da verdade; os tribu-

nais para julgar casos de violação de direitos humanos; as reparações; as compensações; a media-

ção para o fim de conflitos; as sociedades pós-conflito; a reorganização na distribuição de poder; 
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as novas constituições nacionais para auxiliar na transição de regime; a necessidade de abrir mão 

de posturas não democráticas para a implementação de regimes políticos melhores; o hiperpresi-

dencialismo como obstáculo à democratização; a construção e a queda de muros; os indicadores 

mínimos e máximos para medição de regimes autocráticos e democráticos; as análises políticas 

em nível micro, macro e mezzo; as pessoas, instituições e macro-estruturas como desencadeado-

ras e / ou mantenedoras de regimes políticos; a intercooperação de regimes ditatoriais tendo por 

finalidade a sobrevivência e a oposição de regras internacionais de comportamento democrático; 

a democracia enquanto pilar fundamental para ser membro da União Europeia (UE); a Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) enquanto difusora e mantenedora da cultura internacional demo-

crática; os embargos econômicos; o suporte financeiro internacional a organizações não governa-

mentais, grupos e partidos de oposição; as organizações promotoras da democracia tais quais  

a estadunidense National Endowment for Democracy (NED) e a venezuelana Sumate; a guerra- 

-fria (1947–1991) entre Estados Unidos e União Soviética enquanto promotora tanto da democra-

tização quanto da ditadura e do comunismo; os golpes de estado; as juntas militares na América 

Latina; os regimes teocráticos no Oriente Médio; os regimes clânicos na África; a Europa enquan-

to bastião de regimes mais democráticos; o Estado Mundial como etapa global de transição onde 

haverá apenas 1 regime político; a União Internacional das Instituições Conscienciocêntricas 

(UNICIN) enquanto difusora e mantenedora da cultura internacional conscienciocrática; o Con-

selho dos 500 e o Colegiado de Intercooperação enquanto epicentros para o exercício, transição  

e implantação da democracia pura; a Cognópolis de Foz do Iguaçu enquanto enclave consciencio-

crático não somente para a cidade mas também para o país e o mundo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a busca da auto-

conscientização multidimensional (AM) enquanto elemento pessoal fundamental de regimes para-

políticos mais complexos; a tenepes e a projetabilidade lúcida (PL) enquanto desencadeadores 

primários da implementação gradual da conscienciocracia; as reciclagens intra e interconscien-

ciais enquanto mola propulsora da transição de regimes; as comunexes avançadas como modelos 

de regimes parapolíticos; a comunex avançada Interlúdio enquanto protótipo de regime parapolíti-

co a ser implantado na Cognópolis de Foz do Iguaçu; a influência de amparadores extrafísicos 

e parapoliticólogos nas mudanças de regime políticos e parapolíticos; a alteração de regime políti-

co planetário para melhor como parte dos objetivos da reurbanização extrafísica; o paraexemplo 

da Cognópolis de Foz do Iguaçu para intermissivistas interessados em Parapoliticologia; a ação 

de Serenões em diversos fatos históricos geradores de transição política. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ativismo internacional–ativismo nacional; o sinergismo 

reciclagens intraconscienciais (recins)–transição de regime parapolítico; o sinergismo dos vo-

luntários cognopolitas para promover mudanças de regime. 

Principiologia: o princípio cosmoético do melhor para todos; os princípios maxifrater-

nológicos embasando os regimes de ponta; os princípios do universalismo enquanto balizadores 

da maxiconvivência em regimes parapoliticológicos. 

Codigologia: a desistência do código de Hamurabi para qualquer tentativa de implanta-

ção de regime de ponta; a vivência do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da modernização; a teoria da industrialização; a teoria da demo-

cratização; a teoria da autocratização; a teoria dos movimentos sociais; a teoria das revoluções 

sociais; a teoria da autoconscientização multidimensional. 

Tecnologia: as técnicas de mediação interconsciencial; a técnica da aquisição do senso 

universalista; as técnicas projetivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o la-

boratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pa-

radireitologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia; o laboratório consci-
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enciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da Autorrecexologia; o laboratório conscienciológico da 

Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Parasso-

ciologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Co-

légio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Serenões como paralocus da Parapoli-

ticologia e da Paratransitologia. 

Efeitologia: o efeito da intercooperação positiva na instalação de regimes parapolíticos 

avançados; o efeito da interconfiança como fator crucial na Paratransitologia; o efeito da Cos-

movisiologia como necessário à implantação de regimes mais avançados; o efeito dos movimen-

tos sociais para a quebra de regime; o efeito da escala evolutiva das consciências na criação, im-

plementação e sustentação dos regimes políticos e parapolíticos; o efeito da Cosmovisiologia pa-

ra os regimes políticos avançados. 

Neossinapsologia: as neoposturas democráticas exigindo neossinapses; a necessidade 

de novas sinapses para implantação de regimes parapolíticos; a renovação parassináptica atra-

vés de parexcursões em comunexes avançadas; a influência das parassinapses conscienciocráti-

cas na genética humana; a criação de neossinapses relativas a Paratransitologia devido ao aco-

plamento e convívio com amparadores especializados em Parapoliticologia. 

Ciclologia: o ciclo das neoideias conscienciológicas; o ciclo da neopensenidade; o ci-

clo muliexistencial pessoal (CMP) da atividade; a mudança de regime político de modo a auxiliar 

no ciclo de interprisão grupocármica–libertação grupocármica. 

Binomiologia: o binômio abertismo-liberalização; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação enclave democrático–regime autocrático; a interação sociex 

avançada–socin atrasada; a interação colapso econômico–mudança de regime; a interação pe-

tróleo-autocracia; a interação comunidade internacional–regime nacional; a interação reurbani-

zação-autocratização; a interação regime político–Estado Mundial; a interação Parafisiologia– 

–regime parapolítico. 

Crescendologia: o crescendo autocracia–regime híbrido–democracia; o crescendo de-

mocracia representativa–democracia direta–conscienciocracia. 

Trinomiologia: o trinômio liberalização-democratização-consolidação; o trinômio Cos-

moética-Maxifraternidade-Universalismo. 

Polinomiologia: o polinômio liberalização-democratização-recentralização-autocrati-

zação. 

Antagonismologia: o antagonismo ditadura / democracia; o antagonismo capitalismo 

selvagem / conscienciocracia; o antagonismo alienação política / regime político avançado; 

o antagonismo lei de talião / regime político de ponta. 

Paradoxologia: o paradoxo de nem sempre a modernização trazer a democratização;  

o paradoxo da tentativa de se implantar regimes democráticos através da imposição autoritária. 

Politicologia: a monarquia absolutista; a teocracia; a autocracia; a democracia delegati-

va; a pseudodemocracia; a democracia com adjetivos; a conscienciocracia; a lucidocracia; a pa-

radireitocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da grupalidade cosmoética; a lei da evolução conjunta; a lei da maxi-

proéxis; as leis cósmicas paradireitológicas enquanto fonte das constituições dos regimes para-

políticos. 

Filiologia: a neofilia; a politicofilia; a democraciofilia; a conviviofilia; a recexofilia;  

a sociofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a democraciofobia; a neofobia; a recexofobia; a xenofobia; a evoluciofobia; 

a parapsicofobia; a maxiproexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do es-

trangeiro (SEST). 

Maniologia: a megalomania; a tiranomania; a idolomania dos autocratas; a belico-

mania; a mania de mentir dos políticos; a egomania; a superação da mania de centralização; a su-
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peração da mania de fazer tudo sozinho(a); a mania de não ouvir ninguém; a mania de não aceitar 

opiniões divergentes; a mania de não confiar nos outros. 

Mitologia: o mito da universalidade da democracia Grega; o mito do regime político 

perfeito; o mito de a democracia representativa representar, de fato, todas as parcelas da popu-

lação; o mito de a democracia ser o regime final. 

Holotecologia: a parapoliticoteca; a cosmoconsciencioteca; a recicloteca; a projecio-

teca; a interassistencioteca; a paradireitoteca; a maxiproexoteca. 

Interdisciplinologia: a Paratransitologia; a Parapoliticologia; a Transitologia; as Ciên-

cias Sociais; a Ciência Política; a Parassociologia; a Paradireitologia; a Paradiplomaciologia; 

a Cosmoeticologia; a Pacifismologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia; a Holocarmologia; 

a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Holofilosofia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin política; a conscin demóbora; a consréu política; a consbel políti-

ca; a conscin infiltrada cosmoética; a conscin universalista; a conscin maxifraterna; a conscin pa-

cifista; a conscin erudita; a conscin projetora lúcida; a conscin tenepessista; a conscin ofiexista; 

a conscin minipeça do maximecanimso interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o transitólogo; o paratransitólogo; o ditador; o autocrata; o tirano;  

o megassediador; o caudilho; o cacique; o coronel; o politicólogo; o parapoliticólogo; o democra-

ta; o conscienciocrata; o megamparador; a consciex amparadora Espartano; o Serenão Australino; 

o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a transitóloga; a paratransitóloga; a ditadora; a autocrata; a tirana; a me-

gassediadora; a coronela; a politicóloga; a parapoliticóloga; a democrata; a conscienciocrata;  

a megamparadora; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapiens democraticus; o Homo 

sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens cosmoethicus;  

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens conscientiologus; o Ho- 

mo sapiens logicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho- 

mo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus;  

o Homo sapiens serenissimus. 
 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Paratransitologia Básica = o estudo da transição de regime autocrático 

para democrático nas diversas ondas de democratização; Paratransitologia Intermediária = o estu-

do da transição do regime democrático representativo para o da democracia direta, onde cada pes-

soa é 1 voto; Paratransitologia Avançada = o estudo da transição do regime da democracia direta  

para a conscienciocracia, onde os princípios conscienciológicos fazem parte da vida prática diá-

ria. 

 

Culturologia: a cultura democrática; a cultura conscienciocrática. 

 

Ondas. De acordo com as teorias de democratização, existiram até hoje 3 ondas de tran-

sição da ditadura para a democracia, dispostas a seguir em ordem cronológica crescente: 

1.  Primeira onda: a ocorrida com países europeus, tais quais Inglaterra e França,  

e norteamericanos, como os Estados Unidos, no Século XVIII. 

2.  Segunda onda: a ocorrida com países depois da Segunda Guerra Mundial (1939– 

–1945), a exemplo da Alemanha e do Japão. 
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3.  Terceira onda: a ocorrida com países localizados nas regiões da América Latina, na 

década de 1980, e no Leste Europeu, na década de 1990, com países pertencentes à União So-

viética. 

 

Primavera. Perante a Política Comparada, construiu-se a hipótese de a chamada Prima-

vera Árabe, iniciada em 2010 na Tunísia, poder representar a quarta onda de democratização, 

desta vez no Oriente Médio. Porém, muitos dos movimentos ocorridos em países como Egito  

e Síria não foram em frente ou mesmo retrocederam. 

 

Variáveis. De acordo com a Transitologia, as causas das mudanças de regimes políticos 

da ditadura para a democracia são sempre multifatoriais. Entre as variáveis mais frequentes estão 

3, dispostas em ordem alfabética: 

1.  Econômicas: especialmente quando a economia se encontra enfraquecida ou em vias 

de colapsar. 

2.  Políticas: especialmente quando o estado se encontra fraco e sem capacidade buro-

crática no uso e monopólio da força. 

3.  Sociais: especialmente quando grupos sociais de oposição são fortes, organizados  

e integrados. 

 

Movimentos. Perante as teorias desenvolvidas na área dos Movimentos Sociais, eis 3 fa-

tores preponderantes na vitória de determinado movimento quanto à quebra de regime autocráti-

co, dispostos em ordem de importância: 

1.  Forças armadas. O fator mais comumente citado como crucial para a queda de 

regime autocrático ocorre na deserção da parte mais poderosa das forças armadas passando 

a apoiar a oposição, como no caso da queda do regime de Mohammad Hosni El Sayed Mubarak 

(1928–), no Egito, em 2011. 

2.  Pacificidade. Os movimentos mais bem sucedidos foram aqueles onde os ativistas 

não utilizaram de violência, dando legitimidade à causa. É mais improvável o uso de força pelo 

exército quando a sociedade civil se encontra desarmada, bem como o apoio da comunidade inter-

nacional. Tal caso pôde ser visto no movimento social auxiliar da queda do muro de Berlim, na 

Alemanha Oriental (1989), e do colapso da União Soviética (1922–1991). 

3.  Apoio internacional. Outro fator importante é a pressão contínua da comunidade in-

ternacional e o apoio tanto político quanto financeiro de ativistas e grupos de oposição. É também 

crucial a utilização de mediadores neutros, como no caso onde Jorge Mario Bergoglio (Papa Fran-

cisco; 1936–) atuou em prol da normalização da relação entre Estados Unidos e Cuba, em 2014, 

ou mais precisamente entre os governos de Barack Hussein Obama II (1961–) e Raul Modesto 

Castro Ruiz (1931–). 

 

Ampliação. Quando o paradigma consciencial é utilizado, entretanto, se percebe a ne-

cessidade de ampliar a abordagem, levando também em consideração fatores e parafatores. 

 

Paranálise. Segundo a Parametodologia, é importante analisar a transição de regimes 

políticos e parapolíticos através de 3 dimensões básicas, dispostas em ordem alfabética: 

1.  Macro-estrutural. Os processos e estruturas históricos e para-históricos, sociais e pa-

rassociais, geográficos e parageogáficos afetando resultados políticos. 

2.  Mezzo-institucional. As instituições políticas e parapolíticas, e as associações civis 

e paracivis como facilitadoras da implantação de cultura democrática e conscienciocrática. 

3.  Micro-consciencial. Os agentes e paraagentes sociais e os líderes e paralíderes políti-

cos e parapolíticos capazes de aglutinar consciências em torno de ideias. 

 

Autevoluciologia. Perante o paradigma consciencial, a transição de regimes políticos  

e parapolíticos depende prioritariamente da transição da consciência para patamares evolutivos 

melhores. Consciências geram regimes. 
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Holomaturologia. Eis 4 fatores intraconscienciais, dispostos em ordem alfabética, no 

sentido de ampliar a auto-holomaturidade, sendo cruciais para o estabelecimento da democracia 

direta e da conscienciocracia: 

1.  Autoconscienciometrologia. A utilização de métodos conscienciométricos, utilizan-

do-se inclusive do Conscienciograma e dos cursos oferecidos pela Associação Internacional de 

Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS), para a descoberta de traços e travões contrá-

rios à vivência da democracia pura. 

2.  Autoconsciencioterapia. O heterauxílio técnico e paracirúrgico à autocura de postu-

ras antidemocráticas e à descablagem de bolsões autocráticos, utilizando-se inclusive de técnicas 

e sessões consciencioterápicas oferecidas pela Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC). 

3.  Autocosmoeticologia. A melhoria e ampliação do código pessoal de Cosmoética, es-

pecialmente na área das autocorrupções politicológicas, a exemplo da alienação política, da falta 

de consciência política mais ampla e dos autocomportamentos ditatoriais, utilizando-se inclusive 

de técnicas e cursos oferecidos pela Associação Internacional de Paradireitologia (JURIS-

CONS). 

4.  Autorrecexologia. As reciclagens intraconscienciais mais amplas e profundas de tra-

ços e comportamentos contrários à democracia pura e à conscienciocracia. 

 

Conscienciocentragem. Perante a Parassociologia, a transição para regime parapolítico 

depende do foco institucional na evolução das consciências e princípios conscienciais. A consci-

enciocracia entende a evolução conjunta de animais humanos, pré-humanos e de toda a biosfera 

capaz de sustentar vida neste planeta. 

Paraintercâmbio. De acordo com a Interassistenciologia, a transição para a conscien-

ciocracia depende do intercâmbio aberto e constante com consciexes amparadoras e com comu-

nexes avançadas, ao modo da Interlúdio, onde a Parapoliticologia se encontra estabelecida. 

Sincronicidade. Pela Evoluciologia, a mudança da ditadura para a democracia quase 

sempre ocorre através de rompimentos, quebras de regime e conflitos violentos. Tem-se por 

hipótese, entretanto, a ideia de a transição da democracia para a conscienciocracia ocorrer através 

de crises menos brutais e mais pacíficas, dependendo da sincronia das múltiplas reciclagens intra-

conscienciais. 

Projetabilidade. Segundo a Projeciologia, a autoconscientização multidimensional 

advinda principalmente da projetabilidade lúcida, utilizando-se inclusive de técnicas e cursos 

desenvolvidos pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), é peça- 

-chave para mudança para regime parapolítico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Paratransitologia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Ágora  cognopolita:  Parapoliticologia;  Homeostático. 

02.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

04.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

07.  Democracia  direta:  Governologia;  Homeostático. 

08.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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12.  Poder:  Politicologia;  Neutro. 

13.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

14.  Recexibilidade  grupal:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Transição  evolutiva:  Recexologia;  Homeostático. 

 

O  REGIME  MAIS  AFEITO  À  COGNÓPOLIS  É  O  DA  CONS-
CIENCIOCRACIA,  POSSÍVEL  ATRAVÉS   DA  DEMOCRATI- 
ZAÇÃO  DAS  DECISÕES  GRUPAIS  E  DA  VIVÊNCIA  PES- 
SOAL  DA  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em atuar qual agente inarredável para 

a mudança de regime político e parapolítico no planeta Terra? Na escala de 1 a 5, como quantifica 

a antialienação política pessoal contínua? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Huntington, Samuel P.; The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century; 366 p.; 6 caps.;  

4 ilus.; 9 tabs.; 290 notas; 293 refs.; alf.; 23 x 15 cm; br.; University of Oklahoma Press; Norman, OK; USA; 1991; pági-
nas 121 a 123. 

2.  Nepstad, Sharon Erikson; Nonviolent Revolutions: Civil Resistance in the Late 20th Century; 200 p.; 8 caps.;  

5 tabs.; 597 notas; 305 refs.; alf.; 23 x 15 cm; br.; Oxford University Press; Oxford; UK; 2011; páginas 124 a 138. 
3.  O’Donnell, Guillermo; & Schmitter, Philippe C.; Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Con-

clusions about Uncertain Democracies; 120 p.; 7 caps.; 50 refs.; alf.; 22 x 15 cm; br.; Johns Hopkins University Press; 

Baltimore, MD; USA; 2013; páginas 52 a 54. 
4.  Skocpol, Theda; States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China; 

426 p.; 8 caps.; 6 mapas.; 2 tabs.; 774 notas; 669 refs.; alf.; 23 x 15 x 2,4 cm; br.; Cambridge University Press; Cam-

bridge; UK; 1979; páginas 284 a 293. 
5.  Vasconcelos, José Ramos de Neto; Democracia Pura: História e Atualidade, Reforma Política, Teoria  

e Prática sobre Governo sem Políticos Profissionais; int. Horst Haas; pref. Antonio Silvio Curiati; revisoras Denise 

Katchuian Dognini; & Marylene Pinto Michael; 188 p.; 2 partes; 12 caps.; 2 E-mails; 51 enus.; 3 esquemas; 1 foto; 4 ilus.; 

1 mapa; 1 microbiografia; 3 organogramas; 1 tab.; 1 website; 22 notas; 90 refs.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Nobel; São Paulo, 

SP; 2007; páginas 55 a 63. 

6.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi- 
sores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 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 374 a 377. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parautobiografia é a narração, registro e estudo sistemático dos parafatos 

particulares da fase intermissiva da vida da conscin, homem ou mulher, seja de modo oral, escrito 

ou visual, pela própria, sob forma documental capaz de permitir acurada anamnese consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento da composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O segundo elemento de composição auto procede também do idio-

ma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O terceiro elemento de composição bio deriva 

igualmente do mesmo idioma Grego, bios, “vida”. O quarto elemento de composição grafia pro-

vém ainda do mesmo idioma Grego, graphé, “escrita; convenção; documento; descrição”. A pala-

vra biografia surgiu em 1825. 

Sinonimologia: 1.  Autobiografia intermissiva. 2.  Autobiografia extrafísica. 3.  Auto-

biografia pré-ressomática. 4.  Para-História Pessoal. 

Neologia. Os 3 vocábulos parautobiografia, microparautobiografia e macroparautobio-

grafia são neologismos técnicos da Parageneticologia. 

Antonimologia: 1.  Autobiografia intrafísica. 2.  Biografia humana. 3.  Holobiografia pes-

soal. 4.  História Pessoal Intrafísica. 

Estrangeirismologia: o megacurriculum vitae intermissivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Unidade. A unidade de medida ou de trabalho da autobiografia é o grafopensene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a versão biográfica do autor; a memória pessoal. 

 

Parafatologia: a parautobiografia; a autobiografia pré-ressomática; a autobiografia inter-

missiva; a autobiografia da extrafisicalidade; a História Extrafísica da conscin; a parabiografa-

gem; os dados parafatuísticos; o inventário intermissivo; as comunexes; a Baratrosfera; o Curso 

Intermissivo (CI) pré-ressomático pessoal; a holobiografia pessoal; as autorretrocognições; a pa-

raprocedência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico 

da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Filiologia: a mnemofilia; a paragenefilia. 

Holotecologia: a biografoteca; a autobiografoteca. 

Interdisciplinologia: a Parageneticologia; a Intermissiologia; a Holobiografologia; a Ho-

lomnemônica; a Priorologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autobiógrafo; o personagem central da autobiografia intermissiva;  

o intermissivista; o narrador-autor; o autobiografado; o biografista extrafísico; os amparadores 

extrafísicos; o evoluciólogo; o parautobiógrafo; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor 

consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a autobiógrafa; a personagem central da autobiografia intermissiva; a in-

termissivista; a narradora-autora; a autobiografada; a biografista extrafísica; as amparadoras ex-

trafísicas; a evolucióloga; a parautobiógrafa; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora 

consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexobiographicus; o Homo sapiens evolutiologus;  

o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens holomnemo-

nicus; o Homo sapiens autobiographus; o Homo sapiens projectius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: microparautobiografia = a descrição autobiográfica pela conscin relativa 

tão somente à própria vida extrafísica do período da intermissão pré-ressomática (Autobiografolo-

gia Intermissiva); macroparautobiografia = a descrição autobiográfica pela conscin abarcando  

a própria vida extrafísica de vários períodos intermissivos prévios (Autobiografologia Multisse-

riéxis Multissociexológica). 

 

Priorização. Sob a ótica da Holomaturologia, a conscin lúcida há de priorizar a parauto-

biografia nas autopesquisas tendo em vista a própria proéxis e a autossegurança quanto ao empre-

go correto dos potenciais evolutivos. 

Intraconsciencialidade. Segundo a Conscienciometrologia, a parautobiografia não tem 

relações com a fama, a celebridade e a vaidade humanas, permanecendo ignorada do grande pú-

blico na condição de produto emanado do foro íntimo, ou do microuniverso consciencial, a partir 

da Parageneticologia. 

 

Timing. De acordo com a Determinologia, quanto mais cedo (timing) a conscin conse-

guir recuperar as memórias da parautobiografia melhor para plotar o embasamento da vida huma-

na, da carreira profissional, da constituição da dupla evolutiva, da prática do tenepessismo e da 

consecução da proéxis, notadamente da maxiproéxis. 

 

Perfil. No contexto da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 pontos re-

levantes nos registros componentes da parautobiografia: 

01.  Nome pessoal: da vida humana anterior (Egocarmologia). 

02.  Antecedentes: o país, a cidade e o contexto básico da ressoma anterior (Geografia 

Política). 

03.  Cronêmica: a época da vida prévia (Sociologia). 

04.  Duração: do período intermissivo pré-ressomático pessoal (Intermissiologia). 

05.  Ocupação: a vida profissional da vida anterior com os reflexos na intermissão (Gru-

pocarmologia). 

06.  Autoconsciencialidade: o nível pessoal na escala evolutiva na vida anterior, segun-

do a comunex da paraprocedência, os trafores e os trafares pessoais (Caracterologia). 

07.  Intercorrências: os fatos anteriores e os parafatos intermissivos, agradáveis e desa-

gradáveis mais marcantes e dignos de registro (Parafatuística e Fatuística). 
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08.  Interassistencialidade: os trabalhos de assistência para si ou para outras consciên-

cias na fase intermissiva (Interassistenciologia). 

09.  Objetivo: o escopo evolutivo buscado pela consciência na intermissão na condição 

prioritária de materpensene perante o futuro imediato (Intencionologia). 

10.  Proéxis pessoal: o evoluciólogo, as relações com os pais atuais ou os efeitos da inte-

ração Paragenética-Genética (Ressomatologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a parautobiografia da conscin, indicados para a expansão 

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

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

3.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

4.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

5.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

6.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

7.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PARAUTOBIOGRAFIA  É  FRUTO  DA  CONDUTA-EXCEÇÃO 

PARAPSÍQUICA  DOS  COMPONENTES  DA  MICROMINORIA 

VETERANA,  MAIS  LÚCIDA  QUANTO  À  INTELIGÊNCIA  
EVOLUTIVA  (IE),  DA  HUMANIDADE  TERRESTRE. 
 

Questionologia. Você tem alguma rememoração da fase intermissiva pré-ressomática 

capaz de compor episódios claros do Curso Intermissivo? Tal recordação é qualitativamente sadia 

ou patológica? 

 
Bibliografia  Espbecífica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 49, 112, 119, 190, 276, 418, 419, 660 e 670. 
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 135, 237, 468, 474 e 862. 
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 155, 657 e 913. 

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 Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 123. 
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P A R A V A R R E D U R A    C O S M O V I S I O L Ó G I C A  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A paravarredura cosmovisiológica é o levantamento pessoal, geral, exaus-

tivo, da condição evolutiva durante o período intermissivo da consciex lúcida, com a determina-

ção minuciosa das autorrealizações e potenciais, inclusive parapsíquicos, objetivando a vida pró-

xima, seja na intermissão prolongada ou na próxima existência humana. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. A palavra varrer deriva do idioma Latim, verrere, “arrastar pelo 

chão; levar de rastros; varrer; ajuntar ou apanhar varrendo”. Apareceu no Século XIII. O vocábu-

lo cosmos procede do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 

1563. O segundo elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Apa-

receu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra visão vem do idioma Latim, visio, “ação 

de ver; vista”. Surgiu no Século XIII. O terceiro elemento de composição logia deriva do idioma 

Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Parabalanço autevolutivo. 2.  Parainventariologia Pessoal. 3.  Autoi-

dentificação do saldo da FEP. 4.  Pararrastreamento intermissivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo varredura: 

varredeira; varredela; varredoira; varredoiro; varredoura; varredouro; varrição; varrida; var-

rido; vassoirinha-de-varrer; vassourinha-de-varrer. 

Neologia. As 3 expressões compostas paravarredura cosmovisiológica, paravarredura 

cosmovisiológica parcial e paravarredura cosmovisiológica integral são neologismos técnicos da 

Intermissiologia. 

Antonimologia: 1.  Autobalanço intrafísico. 2.  Autanálise conscienciogramática. 

Estrangeirismologia: o scan of the extraphysical hometown; a consolidação dos links 

com a paraprocedência; o upgrade cognitivo; o Parafisiopodium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade extrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade; a autopensenização 

multidimensional; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopense-

nidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidacto-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: os fatos demandando averiguações através de procedimentos de paravarredu-

ra; a busca cosmoética pela verdade; a elucidação dos fatos a partir do exame parafatuístico. 

 

Parafatologia: a paravarredura cosmovisiológica; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a parapesquisa de campo; a coleta 

de dados extrafísicos para as autodeliberações; o frontochacra enquanto parassensor das varredu-

ras parapsíquicas; o aclaramento das zonas de sombra na bagagem paracognitiva; a paravarredura 

pangráfica e a Parafenomenologia Assistencial; o paresquadrinhamento parapalmo a parapalmo 

da vida evolutiva pessoal; a parabase pré-natal; as Centrais Extrafísicas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmovisiológico varredura física–varredura extrafísi-

ca; o sinergismo memória humana–memória intermissiva; o sinergismo curiosidade sadia–bom- 

-tom–discrição cosmoética. 

Principiologia: o princípio da paravinculação; a compreensão teática do princípio da 

inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estimulando os limites da paravar-

redura. 

Teoriologia: o vislumbre mais fidedigno da abrangência dos autocomprometimentos 

descritos na teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da paravarredura cosmovisiológica; a técnica do sobrepairamen-

to analítico; a esquadria paratecnológica; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

Paraeducação; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório consciencio-

lógico da Parageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: a mensuração dos efeitos da extrafisicalidade na intrafisicalidade; os efei-

tos do nível da paralucidez intermissiva na recuperação dos cons magnos; os efeitos paraprofilá-

ticos da paravarredura transformada em sub-rotina parapsíquica pessoal; os efeitos da paravar-

redura cosmovisiológica na minimização dos pontos cegos da automundividência multidimen-

sional. 

Neossinapsologia: o parângulo pró-neossinapses; as neossinapses cosmovisiológicas 

pró-proéxis derivadas da perscrutação da paraprocedência pessoal; as paraneossinapses e os 

paraneoconstructos surgidos nas investigações extrafísicas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo parapercepção-registro-in-

terpretação-reflexão-conclusão. 

Enumerologia: a paravarredura consciencial e energética; a paravarredura específica  

e geral; a paravarredura proxêmica e cronêmica; a paravarredura extensa e aprofundada; a para-

varredura detalhista e exaustiva; a paravarredura ampla e irrestrita; a paravarredura integral  

e progressiva. Os parafatos; as parainformações; os paravestígios; as paraintenções; as parateste-

munhas; os paraobstáculos; as paraprospectivas. 

Binomiologia: o binômio essência-aparência; o binômio autocrítica-heterocrítica; o bi-

nômio apego-desapego. 

Interaciologia: a interação otimizadora base intrafísica–base extrafísica; a interação 

companheiros intermissivos–compassageiros ressomados; a interação pararresidentes-paravisi-

tantes. 

Crescendologia: o crescendo ângulos-parângulos-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio retrocognição-simulcognição-precognição. 

Polinomiologia: o polinômio espreitar-rastrear-pormenorizar-deslindar; o polinômio 

observar detidamente–investigar rigorosamente–inquirir escrupulosamente–analisar paciente-

mente. 

Antagonismologia: o antagonismo liames extrafísicos patológicos / liames extrafísicos 

homeostáticos; o antagonismo parageografias inacessíveis / parageografias esquadrinháveis;  

o antagonismo paravarredura vasta e cosmorâmica / paravarredura restrita e apriorística; o an-

tagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade; a lei do maior esforço parapsíquico. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a mensuroteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a tecno-

teca; a metodoteca; a fenomenoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16915 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia; a Pa-

resquadriologia; a Parapesquisologia; a Parafenomenologia; a Holomemoriologia; a Paragenetico-

logia; a Autoproexologia; a Reeducaciologia; a Cosmovisiologia; a Analiticologia; a Parexegeti-

cologia; a Evoluciologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens 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 scrutor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paravarredura cosmovisiológica parcial = o levantamento pessoal, res-

trito, da condição evolutiva durante o período intermissivo da consciex lúcida, com a determina-

ção minuciosa das autorrealizações e potenciais, inclusive parapsíquicos, objetivando a vida pró-

xima, seja na intermissão prolongada ou na próxima existência humana da consciência pré-se-

renona sem o Curso Intermisivo; paravarredura cosmovisiológica integral = o levantamento pes-

soal, geral, exaustivo, da condição evolutiva durante o período intermissivo da consciex lúcida, 

com a determinação minuciosa das autorrealizações e potenciais, inclusive parapsíquicos, objeti-

vando a vida próxima, seja na intermissão prolongada ou na próxima existência humana da cons-

ciência pré-serenona com o Curso Intermissivo. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Intermissiologia; a cultura da Parapercepciologia 

Cosmoética. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intermissiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

7 pararrecursos ou pararrealidades, adstritas à consciex lúcida, possíveis componentes indispensá-

veis à paravarredura cosmovisiológica: 

1.  Autoparaprocedenciologia. 

2.  Círculo de relações parassociais. 
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3.  Interassistenciologia Pessoal. 

4.  Maximecanismo interassistencial. 

5.  Evoluciólogo do grupocarma. 

6.  Curso Intermissivo. 

7.  Parapsicoteca. 

 

Taxologia. Segundo as avaliações da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na 

ordem alfabética, 5 categorias de varreduras capazes de conduzir a conscin lúcida a maior nível 

de Cosmovisiologia, a partir daqui, na vigília física ordinária: 

1.  Paravarredura consciencial: o esquadrinhamento parapsicosférico da realidade 

consciencial e o vislumbre do nível de autoconsciencialidade; o esquadrinhamento heteroscópico 

do interior do soma e a identificação de problemas físicos e / ou energéticos nos órgãos e sis-

temas. 

2.  Paravarredura energética: a sondagem parapsicométrica das energias conscienciais 

(ECs) existentes e a identificação dos respectivos emissores; a averiguação da existência e quali-

ficação de campo energético montado e a identificação do respectivo epicentro consciencial. 

3.  Paravarredura holomnemônica: a pesquisa retrocognitiva da realidade holobiográ-

fica de consciências e grupos e a identificação das influências da dinâmica atual; a averiguação de 

retrofatos e retroparafatos e a reconstituição da História e Para-História Seriexológica particular  

e coletiva. 

4.  Paravarredura holopensênica: a paraprospecção da pensenidade padrão média im-

pressa no ambiente e a identificação dos fatos e parafatos geradores; a averiguação da existência  

e qualificação de fôrma holopensênica e a identificação do possível autor ou autores. 

5.  Paravarredura paracontextual: o rastreio parageopolítico das condições extrafísi-

cas do momento evolutivo e a identificação das paraconcausas dos fatos; a averiguação da exis-

tência de aparelhos extrafísicos e a identificação das respectivas funcionalidades. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a paravarredura cosmovisiológica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Base  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Esquadrinhamento  paraprocedencial:  Paresquadriologia;  Neutro. 

03.  Intermissão:  Intermissiologia;  Neutro. 

04.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Intermissão  prolongada:  Intermissiologia;  Neutro. 

06.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

08.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

09.  Parafôrma  holopensênica:  Paraprocedenciologia;  Neutro. 

10.  Parângulo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

11.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

13.  Sub-rotina  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

14.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

15.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 
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O  MEGALEVANTAMENTO  PESSOAL,  GERAL  E  EXAUSTIVO 
DA  CONDIÇÃO  EVOLUTIVA  DURANTE  O  PERÍODO  INTER-
MISSIVO  DETERMINA  O  NÍVEL  DAS  PRIORIZAÇÕES  BÁSI-
CAS  DA  CONSCIEX  LÚCIDA  MAIS  INCLINADA  À  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter feito a paravarredura cosmovisiológi-

ca antes de ressomar? Parcial ou integral? 
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P A R A V E R B A Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paraverbação evolutiva é a conduta ideal para a conscin, autoconsciente 

da programação existencial (autoproéxis), comunicar ao evoluciólogo do grupocarma, logo após  

a realização do completismo existencial (compléxis), a própria condição de conscin recém-desso-

mada, durante a intermissão pós-dessomática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo verbo deriva do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo”, 

opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. A palavra ação provém do mesmo idio-

ma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra; negócio; direito de proceder judicialmente; pro-

cesso; auto; discurso; enredo”, e esta de agere, “obrar; agir”. Surgiu no Século XIII. 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.  Paraverbação pós-dessomática. 2.  Paraverbação intermissivista. 

Neologia. As 4 expressões compostas paraverbação evolutiva, paraverbação evolutiva 

insuficiente, paraverbação evolutiva confirmada e paraverbação evolutiva superavitária são neo-

logismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Verbação humana. 2.  Verbação intrafísica. 

Estrangeirismologia: a conscin top model; a remarkable person; o strong profile cos-

moético; o honors student; o detentor da pole position evolutiva; a pessoa nec plus ultra; a elimi-

nação evolutiva dos gaps na verbação; a análise autobiográfica a posteriori; a glasnost conscien-

cial; a apreciação do exercício tarístico no lifetime. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Evoluciologia. 

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

ção: megaforça presencial. 

Unidade. A unidade de medida da paraverbação evolutiva é a amparabilidade extrafí-

sica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade;  

a retilinearidade autopensênica; a conformidade entre a autopensenização e a autexpressão; a har-

monia entre a holopensenidade e a grafopensenidade pessoal; a grafopensenidade da Verbaciolo-

gia; a autopensenização média na vida intrafísica recém-finda. 

 

Fatologia: o saber verbaciológico; o critério cosmoético da autoverbação; a autodefesa 

exemplificativa, verbaciológica, da própria existência humana; as argumentações verbaciológicas; 

o poder do exemplarismo verbaciológico transcendendo os outros tipos de poder, seja o legal,  

o tradicional ou o carismático; a verbação silenciosa; a exemplificação sem alarde; a condição 

prioritária da ação praticada ou da realização concluída antes da comunicação na consecução da 

autoproéxis; a ação e o feito antes do verbo ou a comunicação vindo depois; o embasamento da 

vida pessoal; o inventário das realizações pessoais; o detalhamento das atividades concluídas no 

atendimento ao público-alvo. 

 

Parafatologia: a paraverbação evolutiva; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência intrafísica abrindo o cami-
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nho para o verbo intermissivo; a prestação de contas pós-dessomática do intermissivista; a parau-

ditoria proexológica; a avaliação intermissiva do desempenho da proéxis; a aferição dos indicado-

res multidimensionais do êxito assistencial; o exame da coerência entre o rendimento evolutivo  

e as autocompetências; a apuração da taxa de emprego cosmoético da bagagem multiexistencial; 

o balanço da aplicação intrafísica do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a checagem da 

margem de erro prevista; a análise do grau de comprometimento dos desvios no produto final;  

a comprovação dos compromissos intermissivos honrados com o bom uso dos aportes proexoló-

gicos; a verificação do atual saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o cálculo do percentual do 

compléxis; a contextualização da última existência humana à holobiografia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo 

cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; a busca de sinergismos otimizadores e potencializadores 

do rendimento proexológico. 

Principiologia: o principium prioritarius; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual so-

mente o ato anterior ratifica a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do auto-

parapsiquismo; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área 

da Parapercepciologia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscerni-

mento; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do maximecanismo multidimensional 

interassistencial; o princípio do posicionamento pessoal. 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado;  

a cooperação pessoal na teática do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%). 

Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas de-

purando a autoverbação; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas, ver-

baciológicas e interassistenciais de resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia In-

telectiva Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave 

na Paratecnologia da intelecção; a Paratecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da 

ofiex; a técnica do proexograma; a mestria na técnica de aproveitamento máximo do tempo evo-

lutivo; a eficiência na técnica da invéxis ou na técnica da recéxis. 

Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia; a proficiência na integração 

do voluntariado ao paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cos-

moeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico bási-

co da existência diuturna. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas;  

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito potencialmente esclarecedor das mensagens substanciadas pela vi-

vência; o efeito da validação pessoal verbaciológica; os efeitos das escolhas pessoais; os efeitos 

de hábitos e rotinas pró-evolução; os efeitos da anulação dos pertúrbios antiproéxis; os efeitos 

da paraverbação evolutiva na confiabilidade consciencial. 

Ciclologia: as solicitações proexológicas de cada etapa do ciclo etário humano; o ciclo 

realização-verbalização; o ciclo sementeira intrafísica–colheita intermissiva. 

Enumerologia: o construído; o conservado; o reformado; o ampliado; o depurado; o re-

partido; o doado. 

Binomiologia: o binômio autocognição teática–tares eficaz; o binômio autocriticidade 

sincera–autoincorruptibilidade; o binômio apresentação do projeto–realização da obra; o binô-

mio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro 

consciencial; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo extrafísico; o binômio discrição 
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intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra; o binômio 

faculdades mentais–percepções extrassensoriais; o binômio previsto-realizado; o binômio rece-

bimento-retribuição; o binômio acertos-erros; o binômio ganhos-perdas; o binômio atenuantes- 

-agravantes; o binômio quantidade-qualidade; o binômio inteligente fazer mais–falar menos. 

Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a in-

teração soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Conven-

cional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação auto-

cognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituo-

sidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação paraverbação evolutiva–au-

toridade cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo vivência verbaciológica–força presencial; o crescendo de 

recins reentrantes; o crescendo compléxis-maximoréxis-maxicompléxis. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automotivação-autorganização; o trinô-

mio autocosmoeticidade-autocoerência-incorruptibilidade; o trinômio da hiperacuidade teática- 

-verbação-confor; o trinômio fato jurídico–fato notório–versão dos fatos; o trinômio Teaticolo-

gia-Conformática-Verbaciologia; a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fi-

siologia-Economia; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autocon-

fiança-autorganização; o levantamento do trinômio feitos intraconscienciais–feitos intercons-

cienciais–feitos extraconscienciais; a autodisponibilidade para o trinômio acolhimento-orienta-

ção-encaminhamento; os deslizes no trinômio erro-engano-omissão; os êxitos no trinômio tene-

pes-ofiex-desperticidade. 

Polinomiologia: o polinômio (quarteto) evolutivo verbaciologista-epicon-evoluciólogo- 

-Serenão; o polinômio ação executada–recurso aplicado–meta alcançada–população benefi-

ciada. 

Antagonismologia: o antagonismo autexposição esclarecedora / autexposição vaidosa; 

o antagonismo fato autêntico / palavra oca; o antagonismo verbaciologista / publícola; o antago-

nismo Verbaciologia / Retórica; o antagonismo Policarmologia / Interprisiologia; o antagonismo 

Verbaciologia / vanglória; o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíquica; 

o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera apagada; o antagonismo distinção extrafísica 

/ fama apenas intrafísica; o antagonismo paraperceptibilidade / materialidade; o antagonismo 

compléxis / incompléxis. 

Paradoxologia: o paradoxo do exemplo silencioso repercutir mais se comparado a mi-

lhares de palavras vãs. 

Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;  

a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: os resultados da lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoe-

rência. 

Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;  

a priorofilia; a coerenciofilia. 

Holotecologia: a verbacioteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cos-

moeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Paraverbaciologia; a Dessomatologia; a In-

termissiologia; a Comunicologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Autexperimentologia; 

a Grupocarmologia; a Intrafisicologia; a Ortopensenologia; a Homeostaticologia; a Holomaturo-

logia; a Conscienciometrologia; a Teaticologia; a Coerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens verbalisator; o Homo sapiens verbatiologus; o Homo 

sapiens verbatiologista; o Homo sapiens paraverbalisator; o Homo sapiens signator; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

holopensenocreator; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens 

evolutivus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paraverbação evolutiva insuficiente = as condições exemplificadas são ti-

das como ineficientes perante as cláusulas da autoproéxis da consciência; paraverbação evolutiva 

confirmada = as condições exemplificadas são aceitas como pertinentes com o aproveitamento da 

vida humana da consciência; paraverbação evolutiva superavitária = as condições exemplificadas 

são aceitas até com a realização extra de maximoréxis por parte da consciência. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura conscienciológica da Proexologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 

categorias de saldos multifacéticos capazes de sustentar a paraverbação evolutiva: 

01.  Saldo afetivo: as reconciliações exitosas; a expansão do círculo de amizades prolí-

ficas. 

02.  Saldo atributivo: o montante utilizado de talentos conscienciais; os trafores fortale-

cidos e os conquistados; os trafares extintos e os minimizados; os trafais adquiridos. 

03.  Saldo autorrevezador: as ações efetivas pró-autorrevezamento multiexistencial 

pessoal e grupal. 

04.  Saldo cognitivo: a partilha das aquisições cognitivas; as múltiplas contribuições pa-

ra o acervo de conhecimentos da Humanidade. 

05.  Saldo conscienciométrico: a extensão das recins; o afinco na proatividade recinoló-

gica. 

06.  Saldo cosmoético: a depuração da autocosmoética vivenciada; as reverberações dos 

autexemplos cosmoetificadores. 

07.  Saldo distributivo: o repasse dos aportes intrafísicos; a retribuição interassistencial 

da parapreceptoria recebida. 

08.  Saldo energético: a qualificação dos rastros energéticos deixados em pessoas, obje-

tos e ambientes (holopensenes). 

09.  Saldo holocármico: a relação débito-crédito nas contas holocármicas; as amortiza-

ções das interprisões grupocármicas. 
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10.  Saldo interassistencial: o cômputo multidimensional das atuações assistenciais;  

o ânimo na capacitação evolutiva dos compassageiros evolutivos. 

11.  Saldo interconsciencial: as interações benéficas com a Flora, a Fauna e a Humani-

dade. 

12.  Saldo mentalsomático: as neoverpons captadas, vivenciadas e divulgadas; as ges-

cons e as megagescons publicadas. 

13.  Saldo parapragmático: o índice de aproveitamento das oportunidades evolutivas;  

o apuro no senso de prioridade evolutiva; a precisão em conciliar a Cronêmica (tempo certo)  

à Proxêmica (contexto adequado). 

14.  Saldo patrimonial: a criação de sucessores na obra evolutiva; as repercussões mul-

tiexistenciais do próprio patrimônio assistencial mantido ativo e cosmoético por terceiros. 

15.  Saldo pensênico: o teor da fôrma holopensênica deixada; a higienização holopensê-

nica dos contextos vivenciados. 

16.  Saldo planetário: a cooperação com a Ecologia; o labor pela reurbex. 

17.  Saldo social: o legado cosmoético de benfeitorias à Socin. 

18.  Saldo somático: o uso consciente do soma; o empenho pela longevidade produtiva; 

a maximoréxis recebida; a viabilização de macrossoma futuro. Quem tem macrossoma hoje, não 

tem certeza se terá outro amanhã. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a paraverbação evolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

04.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Exemplo  pedagógico:  Pedagogia;  Neutro. 

09.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Sinalizador  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Sustentação  factual:  Argumentologia;  Homeostático. 

14.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

 

O  ATO  DA  PARAVERBAÇÃO  EXTRAFÍSICA,  PROEXOLÓ-
GICA  E  EVOLUTIVA  É  O  RECURSO  PROFILÁTICO,  RACIO-
NAL  E  COSMOÉTICO  PARA  A  CONSCIN  PREVIDENTE,  RE-
CÉM-DESSOMADA,  EVITAR  A  MELEX  PÓS-DESSOMÁTICA. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a atual condição da autoverbação 

evolutiva futura? As previsões ou expectativas nesse contexto são boas para você? 
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P A R A V Í N C U L O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paravínculo é aquele paravinco insculpido na estrutura sutil do psicosso-

ma da conscin, quando ainda era consciex no período da intermissão pré-ressomática, com algu-

ma amizade extrafísica, ou seja, outra consciex durante o Curso Intermissivo (CI). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo vínculo deriva do idioma Latim, vinculum, “liame; ligame; laço; ati-

lho; tudo o que serve para atar; relações de amizade; laços de parentesco”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Vínculo consciencial extrafísico. 2.  Paramizade. 3.  Amizade inter-

missiva. 4.  Familiaridade intermissiva. 5.  Paravinco. 

Neologia. Os 4 vocábulos paravínculo, miniparavínculo, maxiparavínculo e megapara-

vínculo são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Vínculo humano. 02.  Vínculo matrimonial. 03.  Vínculo consan-

guíneo. 04.  Vínculo consciencial (institucional ou intrafísico). 05.  Vínculo empregatício. 06.  Du-

plo vínculo (empregatício + consciencial). 07.  Tríplice vínculo (intermissivo + institucional + em-

pregatício). 08.  Vínculo profissional. 09.  Vínculo empresarial. 10.  Vinco intrafísico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente as autorre-

trocognições sadias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o paravínculo homopensênico; a criação de holopensenes libertários;  

a fôrma holopensênica da dupla evolutiva; o holopensene doméstico; a grafopensenidade conjun-

ta; o holopensene institucional; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: as amizades; as afinidades; a familiaridade; a aliança; a ligação interpessoal; 

o vínculo biológico; a união duradoura; a força presencial; as empatias; o impacto do reencontro 

na intrafisicalidade; o nexo mentalsomático; o amor à primeira vista; a desvinculação; a minidis-

sidência; os acertos grupocármicos; o reagrupamento evolutivo; a Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI); a Cognópolis: Cidade do Conhecimento. 

 

Parafatologia: o paravínculo; o paravinco; o paravínculo proexológico; o paravínculo 

policármico; a paramizade; o paravínculo afetivo; a consolidação da paramizade na intermissão;  

o paravínculo embasando os autorrevezamentos multiexistenciais em grupo; os palcos diferentes, 

as peças distintas, os personagens diversos, mas as mesmas consciências; o bonde extrafísico;  

o paravínculo epicon acoplamentista–coadjutor no Acoplamentarium; o paravínculo tenepessis-

ta––amparador extrafísico; o paravínculo ofiexista–amparador da ofiex; a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico 

da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório cons-

cienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 
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Enumerologia: o vínculo matrimonial; o vínculo profissional; o vínculo social; o vínculo 

esportivo; o vínculo militar; o vínculo eleitoral; o vínculo comercial. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a neofilia conjunta; a evoluciofilia; a sociofilia. 

Mitologia: a queda dos mitos milenares. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a intermissioteca; a holomnemoteca; a retrocognote-

ca; a parapsicoteca; a elencoteca; a convivioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a gregarioteca;  

a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Vinculologia; a Parageneticologia; a Extra-

fisicologia; a Intermissiologia; a Holomnemônica; a Duplologia; a Maxiproexologia; a Sociolo-

gia; a Parassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciência poliédrica; o ser inte-

rassistencial; a conscin parapercepciologista; a conscin amparadora; a conscin minipeça do maxi-

mecanismo interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex; a dupla líder-liderado; a dupla evo-

lutiva; a equipe intrafísica (equipin); o grupúsculo evolutivo; o casal íntimo; o casal incompleto;  

a cabeça parapsíquica do casal; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o cognopolita; o voluntário da Instituição Conscien-

ciocêntrica (IC); o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodeci-

sor; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o re-

educador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o proexista; o maxi-

proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o tocador 

de obra; o homem de ação; o atrator ressomático. 

 

Femininologia: a intermissivista; a cognopolita; a voluntária da Instituição Consciencio-

cêntrica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existen-

cial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a proexista; a maxi-

proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a tocadora 

de obra; a mulher de ação; a atratora ressomática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sa-

piens gruppalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens accouplementator; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens auto-

conscientialis; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparavínculo = a sólida amizade entre duas conscins; maxiparavín-

culo = o laço unindo os parceiros da dupla evolutiva harmoniosa; megaparavínculo = os liames 

unindo os componentes do grupo de conscins lúcidas dedicadas à consecução da programação 

existencial grupal (maxiproéxis). 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

2.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

3.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

4.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

5.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

6.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

7.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  PARAVÍNCULO  É  O  MAIOR  LAÇO  DE  AFINIDADE 
E  EMPATIA  DE  BASES  PARAGENÉTICAS,  PSICOSSOMÁ-
TICAS,  HOLOSSOMÁTICAS  OU  MULTIVEICULARES  ENTRE  

AS  CONSCIÊNCIAS  INTRAFÍSICAS,  HOMENS  E  MULHERES. 
 

Questionologia. Qual o maior paravínculo identificado por você no círculo social?  

É com homem ou com mulher? Está dentro ou fora da família nuclear? 
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P A R A V I V Ê N C I A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A paravivência é a autovivência extrafísica ou a experiência da vida da 

consciex no período intermissivo, entre duas vidas humanas – vivência-padrão –, e também a ex-

periência da vida da conscin quando projetada com lucidez fora do soma – vivência-exceção. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para deriva do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. O termo vivência vem do idioma Latim, viventia, de vivens, “vivente”, 

particípio presente de vivere, “viver, estar em vida; estar vivo; existir”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Vivência extrafísica pessoal. 2.  VEP. 3.  Autovivência extrafísica; 

experiência extrafísica. 4.  Autovivência projetiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo paravivência: antiparavivência; maxiparavivência; miniparavivência; Paravivenciologia; pa-

ravivencióloga; paravivenciólogo. 

Neologia. Os 3 vocábulos paravivência, miniparavivência e maxiparavivência são neo-

logismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Vivência intrafísica vulgar. 2.  Experiência intrafísica. 3.  Auto-

vivência parapsíquica intrafísica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Paravi-

vência: vivência autêntica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os parapensenes; a parapenseni-

dade. 

 

Fatologia: a autovivência implícita; a autovivência intrafísica pessoal (VIP); a autovi-

vência extrafísica pessoal (VEP); a vivência materialona; o processo de viver no momento 

evolutivo; a sensação de vida; a exuberância de vida; o conhecimento adquirido no modo de 

viver; a biofilia equilibrada; os autexperimentos; a convivência; a sobrevivência; as intervivên-

cias; a revivência; a minivivência; a maxivivência; o resgate de lembranças; o inventário das au-

tovivências. 

 

Parafatologia: a paravivência; a paravivência na paraprocedência; as paravivências pelo 

mentalsoma; a recaptura mnemônica das paravivências; a autovivência interdimensional; a revi-

vência de vitórias passadas; a VEP em comunidade extrafísica (comunex) evoluída; a vivência al-

ternante lúcida; a vivência da multidimensionalidade; a vivência parapsíquica; as vivências como 

sendo 99% da teática; a vivência intraconsciencial; a vivência extraconsciencial; a vivência auto-

incorruptora; a vivência cosmoética; a vivência coerente autorganizada; a revivência de fracassos 

passados; a VEP baratrosférica; a vivência pela robéxis; as retrocognições intermissivas; a vida 

humana como reflexo da vida intermissiva; a ação intrafísica como reflexo da ação extrafísica; as 

projeções conscienciais lúcidas; as vivências de assistências extrafísicas; as vivências de assédios 

extrafísicos. 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico 

das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Filiologia: a projeciofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a projecioteca; a parapsicoteca; a psicossomatoteca;  

a intermissioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Paracronologia; a Proje-

ciologia; a Projeciografia; a Mnemossomatologia; a Holomnemônica; a Experimentologia; a Au-

topesquisologia; a Conscienciometrologia; a Habitologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin projetora consciente; a conscin projetora consciente comunican-

te; a consciex aluna de Curso Intermissivo (CI); a consciex pré-ressomante; a consciex comuni-

cante; a consciex guia amaurótica; a consciex amparadora; a consciex assediadora; a consciex as-

sistida. 

 

Masculinologia: o homem autoconsciente da extrafisicalidade. 

 

Femininologia: a mulher autoconsciente da extrafisicalidade. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparavivência = a rememoração pessoal de breve projeção cons-

ciente; maxiparavivência = a rememoração pessoal completa do período intermissivo pré-resso-

mático. 

 

Parapersonalidade. Dentro do universo da Autopesquisologia, é relevante não se tentar 

apenas identificar a si mesmo na condição de personalidade no passado, reação humana, instintiva 

e natural – conduta-padrão –, mas também a própria personalidade na condição de consciex inter-

missiva – conduta-exceção. 

Exclusão. Pelos conceitos da Holomaturologia, a abordagem apenas humana do passado 

exclui ou descarta, de modo negativo, a cosmovisão da realidade mais avançada e ampla da pró-

pria consciência autopesquisada. 

Tendência. De acordo com a Paracronologia, quem é voluntário conscienciológico na 

condição humana não começou hoje tal empreendimento de solidariedade. Qualquer tendência de 

alto nível é fruto de constância e repetição por intermédio da vivência acumulada de retrovidas  

e retrossomas em variadas Socins, séculos e séculos passados. 

Comunicantes. Sob a ótica da Projeciologia, há muitos ex-comunicantes (consciexes)  

do movimento espírita do Século XIX, agora ressomados (conscins voluntárias) e componentes 

da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), e raros deles têm autocons-

ciência e rememoração clara de tais ocorrências. 

Cosmovisão. Tendo em vista a Recexologia, a conscin tendente a se ver unicamente pro-

tagonizando personalidades humanas do passado – recente ou remoto – precisa, obviamente, am-

pliar a cosmovisão para se ver na condição de consciex lúcida e na própria paraprocedência. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

3.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

5.  Parafôrma  holopensênica:  Paraprocedenciologia;  Neutro. 

6.  Parantecedência:  Holobiografologia;  Neutro. 

7.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

 

SEGUNDO  A  HOLOMATUROLOGIA,  IMPORTA  À  CONSCIN 

LÚCIDA  ESTUDAR  A  PRÓPRIA  CONDIÇÃO  DE  CONSCIEX 

NOS  PERÍODOS  INTERMISSIVOS  ANTERIORES,  O  PRETÉ-
RITO  AUTEVOLUTIVO  OU  A  HOLOBIOGRAFIA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você já refletiu sobre as tarefas assistenciais das quais participou du-

rante o Curso Intermissivo pré-ressomático? Naquelas oportunidades você era mais assistido ou 

mais assistente extrafísico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 182. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 454. 
3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 184, 209, 210, 573 e 602. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16929 

P A R A V O L U N T A R I A D O  
( P A R A V O L U N T A R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O paravoluntariado é a qualidade ou condição da consciência dedicada  

a prestar serviço assistencial, por vontade própria, a partir de bases ou contextos extrafísicos ou 

parapsíquicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo voluntário deriva do idioma Latim, voluntarius, “que age por von-

tade própria”. Surgiu no Século XV. O vocábulo voluntariado apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Voluntariado paraperceptivo. 2.  Voluntariado parassociológico.  

3.  Voluntariado grupocármico extrafísico. 4.  Voluntariado da paratares. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo voluntário: 

antivoluntariado; paravoluntária; paravoluntariedade; paravoluntário; Paravoluntariologia; vo-

luntária; voluntária-aluna; voluntariado; voluntariado-elo; voluntária-pesquisadora; voluntarie-

dade; voluntário-aluno; Voluntariologia; voluntário-pesquisador. 

Neologia. O termo paravoluntariado e as 3 expressões compostas paravoluntariado mí-

nimo, paravoluntariado mediano e paravoluntariado máximo são neologismos técnicos da Para-

voluntariologia. 

Antonimologia: 1.  Voluntariado humano. 2.  Voluntariado sociológico. 3.  Voluntaria-

do grupocármico intrafísico. 4.  Voluntariado da tares. 

Estrangeirismologia: o Voluntarium; o Paravoluntarium; o voluntário large; o parami-

crochip; a assistência full time do tenepessista veterano; o megacurriculum vitae. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade multidimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a maxiproéxis; a interassistencialidade. 

 

Parafatologia: o voluntariado paraconscienciológico; a hierarquização do voluntariado; 

o paravoluntariado cosmoético; a Paralaborterapia; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a prática diária da tenepes; a ofiex pessoal; a paraperceptibilidade interassistencial;  

o autorrevezamento multiexistencial na interassistencialidade; a paraprocedência pessoal; os para-

vínculos conscienciais; o paravoluntariado da paratares; o arco voltaico paracraniochacral; os res-

gates extrafísicos na Baratrosfera; as pararrealidades carentes; as parassistências; a parassistencia-

lidade; o macrossoma pessoal; o trabalho assistencial da consciex evolucióloga; as comunexes; as 

equipexes; os eventexes; as reurbanizações extrafísicas; o paravoluntariado explícito como nova 

força reurbanizadora na Terra; a comunex Interlúdio; a Paraconscienciologia; a Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o neossinergismo paravoluntário-paravoluntariado. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida; a técnica da tenepes. 
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Voluntariologia: o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Binomiologia: o binômio neoverpons-paraverpons. 

Crescendologia: o crescendo voluntariado-paravoluntariado. 

Trinomiologia: o trinômio paravoluntariado-engajamento-articulação. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a parasso-

ciofilia; a pesquisofilia; a policarmofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a projecioteca; a fenomenoteca; a assistencioteca;  

a evolucioteca; a experimentoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paravoluntariologia; a Paraconscienciologia; a Interassistenciolo-

gia; a Extrafisicologia; a Parassociologia; a Interculturologia; a Evoluciologia; a Policarmologia; 

a Autoparapercepciologia; a Paraconviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin minipeça interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

cador de obra; o homem de ação; o paravoluntário; o voluntário; o voluntário-aluno; o voluntário- 

-pesquisador; o paravoluntário; os parassistidos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tocadora de obra; a mulher de ação; a voluntária; a voluntária-aluna; a voluntária-pesquisadora; 

a paravoluntária; as parassistidas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens paravoluntarius; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens conscientiologus; o Ho-

mo sapiens energeticus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: paravoluntariado mínimo = o do praticante, homem ou mulher, da tene-

pes; paravoluntariado mediano = o do responsável, homem ou mulher, pela ofiex pessoal; paravo-

luntariado máximo = o do evoluciólogo ou orientador evolutivo. 
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Culturologia: a cultura do voluntariado interassistencial; a Interculturologia; a Para-

culturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o paravoluntariado, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autodemissão  de  consciex:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

SEM  A  AUTOCONSCIÊNCIA  DA  CONSCIN  LÚCIDA  QUAN-
TO  AO  PARAVOLUNTARIADO,  OBVIAMENTE,  SÃO  IMPRA-

TICÁVEIS  AS  VIVÊNCIAS  DA  TENEPES  E  A  CRIAÇÃO 
E  MANUTENÇÃO  DA  OFICINA  EXTRAFÍSICA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já apresenta contribuições regulares, fraternas, 

no amplo contexto do paravoluntariado? Em quais circunstâncias extrafísicas? 
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P A R C E I R O    I D E A L  
( D U P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parceiro ideal (ou parceira ideal) para compor a dupla evolutiva é a cons-

cin, intimamente empática ou afim, ao máximo, disposta a alcançar os mesmos objetivos existen-

ciais lúcidos e demonstrando trafores específicos, libertários, cosmoéticos, mínimos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo parceiro vem do idioma Latim, partiarius, de pars, “parte; por-

ção”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo ideal procede também do idioma Latim, idealis, “ideal”. 

Apareceu em 1842. 

Sinonimologia: 1.  Parceira ideal. 2.  Dupla ideal. 3.  Parceiro melhor. 

Neologia. As duas expressões compostas parceiro ideal mínimo e parceiro ideal máximo 

são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 1.  Parceiro não-ideal. 2.  Parceira evitável. 3.  Dupla inconveniente. 

Estrangeirismologia: o gap interconsciencial contíguo entre duplistas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dadeharmono; os harmonopensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: os instrumentos de avaliação evolutiva; o conscienciograma; a Ficha Evoluti-

va Pessoal (FEP); a escala evolutiva das consciências; o Manual da Dupla Evolutiva; o Manual 

da Proéxis. 

 

Parafatologia: a autoconsciência quanto à duplologia objetivando a interassistencialida-

de interdimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo proexológico em alto grau. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico do 

Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Holotecologia: a convivioteca; a conscienciometroteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Conviviologia;  

a Elencologia; a Conscienciometrologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Tipologia; a Recexo-

logia; a Invexologia; a Autodiscernimentologia; a Psicossomatologia; a Sexossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla evolutiva; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca 

humana lúcida; o casal incompleto; o casal íntimo; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o parceiro ideal; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor cons-

ciente; o agente retrocognitor; o extrapolacionista parapsíquico; o autodecisor; o colega de profis-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16933 

são; o acoplamentista; o pangrafista; o epicon lúcido; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o tri-

dotado consciencial; o conscienciólogo; o macrossômata. 

 

Femininologia: a parceira ideal; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora cons-

ciente; a agente retrocognitora; a extrapolacionista parapsíquica; a autodecisora; a colega de pro-

fissão; a acoplamentista; a pangrafista; a epicon lúcida; a consciencioterapeuta; a evoluciente;  

a tridotada consciencial; a consciencióloga; a macrossômata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens tridotatus; o Homo sa-

piens idealis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parceiro ideal mínimo = a pessoa na condição de isca humana lúcida; 

parceiro ideal máximo = o ser desperto, homem ou mulher, assistencial, ativo. 

 

 

Escala. Com base na Experimentologia, dentre as múltiplas abordagens lógicas e teáticas 

para a escolha do parceiro ideal para compor a dupla evolutiva, não se deve descartar a técnica de 

avaliação por intermédio da Escala Evolutiva das Consciências (perfis, protótipos, modelos, 

exemplos, protagonistas, cobaias, Hominis, Elencologia). 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, importa avaliar, por exemplo, 

até qual nível de experiência libertária, lúcida, a pessoa em vista, na posição de candidata a ser 

parceira de dupla evolutiva, já consegue vivenciar, através de autodesempenhos autoconscientes, 

desta listagem de 14 perfis numerados, dispostos na ordem lógica de evolução: 

 

Tabela  –  Perfis  Evolutivos 

 

N
os

 Consciência Perfil   Técnico 

01. Consciênçula:  homem ou mulher Homo sapiens minor 

02. Consréu ressomada: homem ou mulher Homo sapiens reurbanisatus 

03. Pré-serenão vulgar: ou pré-serenona vulgar Homo sapiens sapiens 

04. Isca humana inconsciente: homem ou mulher Homo sapiens sapiens 

05. Isca humana lúcida: homem ou mulher Homo sapiens sapiens 

06. Intermissivista: homem ou mulher Homo sapiens intermissivus 

07. Reciclante existencial: homem ou mulher Homo sapiens recyclans 

08. Inversor existencial: ou inversora existencial   Homo sapiens inversor 

09. Tenepessista: homem ou mulher Homo sapiens tenepessista 

10. Projetor consciente: ou projetora consciente Homo sapiens projectius 

11. Epicon lúcido: ou epicon lúcida Homo sapiens epicentricus 

12. Conscienciólogo: ou consciencióloga Homo sapiens conscientiologus 

13. Ofiexista: homem ou mulher Homo sapiens offiexista 

14. Ser desperto: homem ou mulher Homo sapiens despertus 
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Técnica. A partir das bases da Duplologia, notadamente o jovem, rapaz ou moça, por 

exemplo, voluntário da ASSINVÉXIS, ou de algum Grinvex, interessado em compor a dupla evo-

lutiva para a atual existência humana, analisando acuradamente esta listagem, com todo realismo, 

auto e heterocrítica, pode chegar, pelo menos, a alguma destas 3 conclusões técnicas racionais, 

pragmáticas: 

1.  Risco: com a conscin até o perfil 04, vai ainda viver mais na área da aventura quanto 

ao futuro a 2, compondo a dupla de alto risco. 

2.  Promessa: com a conscin a partir do perfil 05, terá diminuídas as grandes questões 

com as quais se preocupar, pelo menos por enquanto, pois viverá com alguém mais promissor ou 

confiável quanto à condição de companhia íntima para a consecução da proéxis, compondo  

a dupla evolutiva promissora. 

3.  Distinção: com a conscin do perfil 14, terá tudo a favor, ao modo da conscin distin-

guida para experienciar a vida humana a 2, com o aumento expressivo da própria responsabilida-

de ante a consecução razoável da maxiproéxis, no holopensene da meritocracia, sem nenhum 

privilégio, dentro da lei do maior esforço, compondo a dupla evolutiva de eleição. 

 

Ranking. Segundo a Evoluciologia, por meio dos patamares dos perfis da escala evo-

lutiva das consciências, a conscin, ainda sem parceiro evolutivo, pode se preparar para a escolha 

oportunamente, melhorando, antes, o próprio ranking de conquistas pessoais. 

Ideal. Lógica e racionalmente, o casamento de 2 gays, por exemplo, não compõe a dupla 

evolutiva ideal e torna-se menos ideal ainda quando os parceiros homossexuais chegam até  

a adotar crianças na condição de filhos, situação, sem dúvida, de retrocesso evolutivo perante os 

princípios das gestações humanas fisiológicas e também ante os princípios mais avançados das 

gestações conscienciais. Contudo, os homossexuais têm direito de proceder assim. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o parceiro ideal, indicados para a expansão das aborda-

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

1.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

2.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

3.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

4.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

5.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

6.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

7.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  ESCOLHA  DA  PARCERIA  ADEQUADA  PARA  A  VIVÊN-
CIA  A  2,  NA  CONDIÇÃO  DE  DUPLA  EVOLUTIVA,  NESTE 

TERCEIRO  MILÊNIO,  AINDA  É  SÉRIO  PROBLEMA  EMO- 
CIONAL,  RACIONAL  E  TÉCNICO  PARA  TODO  JOVEM. 

 

Questionologia. A técnica da escala evolutiva das consciências pode ajudar você a es-

colher a companhia para compor a própria dupla evolutiva? Há algum problema pessoal, neste 

caso, a ser considerado como travão? 
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P A R C E R I A    P E D A G Ó G I C A  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parceria pedagógica é a reunião de conscins afins para alcançar o objeti-

vo comum de ensinar ou ministrar a educação no contexto didático da reeducação consciencial ou 

da inteligência evolutiva (IE) multidimensional. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo parceiro vem do idioma Latim Imperial, partiarius, de pars, 

“parte; quinhão; porção; espécie (parte de gênero); banda; lado; modo de viver”. Surgiu no Século 

XI. A palavra parceria apareceu no Século XIII. O termo pedagógico deriva do idioma Grego, 

paidagogikós, “pedagógico”, constituído pelos elementos de composição paîs, “filho; filha; crian-

ça”, e agogós, “que guia, conduz”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Parceiragem pedagógica. 2.  Emparceiramento pedagógico. 3.  Parce-

ria parapedagógica. 4.  Companhia pedagógica. 5.  Coalizão pedagógica. 6.  Sociedade pedagó-

gica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo parceria: 

coparceria; desemparceirada; desemparceirado; desemparceiramento; desemparceirar; despar-

ceirar; emparceirada; emparceirado; emparceiramento; emparceirar; parceira; parceirada; 

parceiragem; parceiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas parceria pedagógica, parceria pedagógica ama-

dora e parceria pedagógica profissional são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Desemparceiramento. 2.  Desunião. 3.  Autodidatismo. 4.  Autodi-

daxia. 

Estrangeirismologia: a education partnership; os recursos da Internet; o modus ope-

randi didático dinâmico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Comunicologia Pedagógica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapedagogiologia; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os grafopensenes; a grafopen-

senidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopense-

nidade; as aquisições evoluídas nas práticas laborativas no holopensene da educação; a conver-

gência pensênica pró-tares. 

 

Fatologia: a parceria pedagógica; os grupos de estudos e pesquisas; o fato de toda cons-

ciência, em tese, ser cobaia, estudante e professor em relação a outras conscins; as coautorias nas 

megagescons escritas; a produção grupal dos esclarecimentos evolutivos; as equipes de trabalho 

coesas; as afinidades eletivas; as conscins do mesmo nível do grupo evolutivo; a importância dos 

artefatos do saber na aprendizagem dos saberes evolutivos; os recursos investigativos à mão;  

a Holoteca do CEAEC; o Holociclo; o ofício indispensável de lecionar; a prática pedagógica; os 

ganchos didáticos expandidos pelos parceiros docentes; os megadicionários cerebrais dos docen-

tes perante os minidicionários cerebrais dos discentes; as memórias oralizadas e escritas; a opera-

tividade da intimidade laboriosa; as várias especialidades entrosadas, de acordo com os múltiplos 

especialistas, ampliando a cosmovisão do generalismo; a riqueza das experiências vividas na sala 

de aula; o acervo dos registros das vivências capazes de enriquecer os programas letivos; os 99% 

de vivências didáticas e práticas docentes sobrepujando o 1% das teorias; as interações dos poten-

ciais dos docentes potencializando as interações dos potenciais do grupo de parceiros pedagógi-

cos; a publicação de antologias técnicas por meio das parcerias pedagógicas; o aparo das arestas 
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dos egos, executado pelas concessões cosmoéticas, gerando obviamente reflexos vigorosos de es-

clarecimento nos estudantes e no próprio educandário, potencializando a evolução geral; os hábi-

tos sadios e as rotinas úteis na vida pedagógica teática, diuturna, multidimensional; a parceria 

fundamental própria da dupla parceira e parceiro; a proéxis com coparceria; as produções eficazes 

com parcerias; a eliminação das distâncias temporal e intelectual entre os parceiros pedagógicos; 

as interrelações interdisciplinares nas parcerias intersetoriais; a coparticipação prolífica na comu-

nidade de bens evolutivos; a articulação dos projetos em parceria; o interesse comum; a confiança 

recíproca; o respeito mútuo; os desafios do trabalho em parceria; as regras e os limites das ações 

parceiras; os esquemas de cooperação pedagógica; a conjugação dos esforços didáticos; o inter-

câmbio de experiências docentes; o fortalecimento das interrelações; a aprendizagem interpares;  

a codocência; a coterapia; a coautoria; a corresponsabilidade; a parceria ganha-ganha; a via edu-

cativa de mão-dupla. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as parcerias energéticas; os conteúdos evolutivos e parapsíquicos 

além dos curriculares convencionais; a parceria equipin-equipex no labor de reeducação planetá-

ria em curso. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a motivação do professor arrasta, pelo exemplo, o aluno à motivação 

sinérgica pelo estudo; a motivação do professor arrasta, pelo exemplo, o professor-colega-parcei-

ro à maior motivação sinérgica pelo estudo e a pesquisa; o sinergismo parceria-afinidade; o si-

nergismo dos holossomas entrosados para fins educacionais comuns. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução conjunta; o princípio 

da interdependência evolutiva. 

Codigologia: o amálgama prolífico do ego pessoal e do ego profissional por meio do  

código pessoal de Cosmoética (CPC); o amálgama ainda mais prolífico do ego pessoal com os 

egos do grupo por meio do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução por meio dos autesforços. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a integração de tecnologias evolutivas. 

Voluntariologia: o voluntariado educativo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Ree-

ducadores. 

Efeitologia: os efeitos das parcerias pedagógicas na otimização da aprendizagem;  

o efeito positivo dos bons exemplos evolutivos do professor ou professora. 

Neossinapsologia: as neossinapses relativas à recuperação dos cons magnos; as neossi-

napses derivadas das reflexões compartilhadas. 

Ciclologia: o ciclo causas-efeitos; o ciclo formação-estruturação-sustentação das parce-

rias pedagógicas; o ciclo planejamento-consecução-acompanhamento-avaliação dos resultados 

das ações parceiras. 

Enumerologia: as parcerias agrícolas; as parcerias marítimas; as parcerias ideais; as 

parcerias evolutivas; as parcerias energéticas; as parcerias cosmoéticas; as parcerias produtivas. 

A parceria escola-família; a parceria escola-comunidade; a parceria escola-museu; a parceria 

escola-saúde; a parceria escola-empresa; a parceria escola-ONG; a parceria escola-universidade. 

Binomiologia: o binômio (dupla) líder-liderado na aprendizagem; o binômio oportuni-

dade de parceria–oportunidade de sinergia; o binômio parceria exitosa–intercooperação prolí-

fica. 

Interaciologia: a interação trabalho pesquisístico–trabalho docente; a interação auto-

confiança-heteroconfiança. 
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Crescendologia: o crescendo estudante-docente; o crescendo curso da formação–práti-

ca da docência; o crescendo professorando-professor; o crescendo prática discente–prática do-

cente; o crescendo pesquisador–autor publicado. 

Trinomiologia: o trinômio vivenciar-estudar-lecionar; o trinômio (trio) adulto-estudan-

te-professor; o trinômio executivo organograma-fluxograma-cronograma. 

Polinomiologia: o polinômio avisar-instruir-treinar-habilitar. 

Antagonismologia: o antagonismo formação cultural / barbárie literal. 

Paradoxologia: o paradoxo do megafoco desencadeado pela educação cosmovisioló-

gica. 

Politicologia: a democracia pura; a política da educação pública; a consolidação da polí-

tica de parcerias. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a administroteca; a pedagogoteca; a epicentroteca; a comunicoteca; a re-

cexoteca; a sociologicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Parapedagogiologia; a Grupocarmologia;  

a Evoluciologia; a Comunicologia; a Cogniciologia; a Pesquisologia; a Mentalsomatologia; a Prio-

rologia; a Intercompreensiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o parceiro pedagógico; o coparceiro tarístico. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a parceira pedagógica; a coparceira tarística. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

paedagogus; o Homo sapiens partiarius; o Homo sapiens excitator; o Homo sapiens intermissi-

vista; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens scriptor; o Ho-

mo sapiens divulgator; o Homo sapiens polymathicus; o Homo sapiens argumentator; o Homo 

sapiens socialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens cognopolita; 

o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens progressivus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parceria pedagógica amadora = a reunião básica de ensino entre autodi-

datas e pesquisadores independentes ou avulsos; parceria pedagógica profissional = a reunião 

avançada de ensino entre docentes de instituições ou educandários legalmente constituídos. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Reeducaciologia; a cultura da cooperação. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

categorias de parcerias em geral: 

01.  Parceria assistencial / competitiva. 

02.  Parceria estratégica / desordenada. 

03.  Parceria firmada / espontânea. 

04.  Parceria integral / parcial. 

05.  Parceria intelectual / operacional. 

06.  Parceria oficial / informal. 

07.  Parceria pacífica / bélica. 

08.  Parceria permanente / circunstancial. 

09.  Parceria promissora / perniciosa. 

10.  Parceria pública / privativa. 

11.  Parceria sólida / frágil. 

12.  Parceria voluntária / financeira. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a parceria pedagógica, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Macroconsciencialidade:  Reeducaciologia;  Neutro. 

11.  Nível  desenvolvimental:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

13.  Primado  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

15.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

 

A  PARCERIA  PEDAGÓGICA  POTENCIALIZA  O  APRENDI-
ZADO  DOS  PARCEIROS  EM  MÚLTIPLAS  DISCIPLINAS,  SE-

JA  QUANTO  AOS  FATOS  INTRAFÍSICOS  SIMPLES  OU  AOS  

PARAFATOS  ENVOLVENDO  A  MULTIDIMENSIONALIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de alguma parceria pedagógica? Como 

se posiciona quanto a tal assunto evolutivo? 
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P A R C I M Ô N I A    A N T I E V O L U T I V A  
( A N T I E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parcimônia antievolutiva é a característica, condição, qualidade, traço ou 

circunstância de caráter pessoal da conscin, homem ou mulher, cujas ações ou rotinas autevoluti-

vas são habitualmente contidas, comedidas, econômicas, inibidas, moderadas ou refreadas, tendo 

em vista as potencialidades pessoais e as demandas proexológicas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo parcimônia vem do idioma Latim, parcimonia, “economia”, de 

parcus, particípio passado de parcere, “poupar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo evolutivo 

provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de per-

correr, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Acomodação antievolutiva. 2.  Baixo aproveitamento evolutivo.  

3.  Comedimento antievolutivo. 4.  Desperdício antievolutivo. 5.  Economia antievolutiva. 6.  Mo-

deração antievolutiva. 7.  Pacatez antievolutiva. 8.  Relaxamento proexológico.  

 Neologia. As 3 expressões compostas parcimônia antievolutiva, parcimônia antievoluti-

va consciente e parcimônia antievolutiva inconsciente são neologismos técnicos da Antievolucio-

logia. 

Antonimologia: 01.  Aceleração evolutiva. 02.  Catalisação proexológica. 03.  Compro-

metimento evolutivo. 04.  Dedicação integral à proéxis. 05.  Propulsão proexológica. 06.  Priori-

zação proexológica. 07.  Prodigalidade evolutiva. 08.  Profusão evolutiva. 09.  Antipostergação 

evolutiva. 10.  Prontidão consciencial para evoluir. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi errôneo; o wrong way of life; a falta de upgrade 

nas realizações; a repetição ad nauseam da mesméxis; a sedução do Zeitgeist; o workaholism;  

a navegação sem critério pela Internet; o know-how desperdiçado; a necessidade de put out of the 

consciential way as posturas conscienciais anacrônicas; o checklist proexológico esquecido;  

o carpe diem mal administrado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopriorização evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ajustemo- 

-nos à evolução. Autodisciplina exige coragem. Automimese: antirreciclagem existencial. Evolu-

ção: autocorrreção contínua. Evolução: constante renovação. Evolução: desordem reordenada. 

Evolução exige constrangimentos. Evolução exige estressamentos. Evolução exige inquietação. 

Intencionalidade: megaforça mental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da despriorização evolutiva; o holopensene auto-

mimético; os atos pessoais de pensenisar pequeno; os laxopensenes; a laxopensenidade; os ecto-

pensenes; a ectopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os subpensenes; a sub-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os 

intrusopensenes; a intrusopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os esquizopensenes; 

a esquizopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenida-

de; os poluciopensenes; a poluciopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; a falta 

de retilinearidade autopensênica; a autopensenidade corrupta; as fixações holopensênicas; a pres-

são holopensênica. 

 

Fatologia: a parcimônia antievolutiva; a volição enfraquecida; a artimanha; a autengana-

ção; a autodesorganização; o autassédio; a autofuga; o autodesrespeito gerando a autocorrupção; 

o autembuste; o autovegetalismo consciencial; as automanobras dilatórias; as automimeses atávi-
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cas aplastantes; a autovitimização; a autoinsegurança; a autoindisponibilidade; a falta de autocríti-

ca; a monovisão restringida da vida humana; a inconsciência evolutiva; o trancamento intrafísico 

da conscin; os travões pendentes; o ato de não ver o prioritário; a despriorização da intencionali-

dade; a ausência de megafoco pessoal; a necessidade de fixação no megafoco interassistencial; 

a falta de vontade discernidora; a imposição dos autenfrentamentos; a inadiável superação das 

imaturidades; a displicência; os devaneios; as coleiras sociais do ego; o critério pessoal para se vi-

ver melhor; a conduta imprópria; o conforto pessoal a todo custo; a desatenção às crises de cresci-

mento úteis; a zona de conforto traiçoeira; a comatose intelectiva; o caminho aberto à melin; a de-

fasagem evolutiva; o descompasso evolutivo; a desarmonia dos objetivos pessoais; o atraso de vi-

da; os valores ultrapassados; as práticas retrógradas; a timidez; a falta de coragem; o medo; o me-

lindre; a atenção saltuária; as atividades caóticas; o diletantismo evolutivo; a atitude imatura pe-

rante a vida; o descomprometimento intelectual; a preguiça mental; a busca de facilidades; os ca-

prichos antievolutivos; a fuga da vida racional; as quimeras mentais; o subcérebro abdominal; 

a vida aceita ao modo de passatempo; as ambiguidades dos passatempos; os passeios vãos; as via-

gens inúteis; as amizades ociosas; o ato de levar a vida na flauta; o ludismo; a indiferença perante 

a verdade; a falta de desconfiômetro; o desperdício das oportunidades evolutivas; a ectopia cons-

ciencial; os descuidos; os deslizes; as más interpretações; a perda de rumo; o desvio da rota evo-

lutiva; os passos na direção errada; a vida intrafísica desorientada; a bússola consciencial desnor-

teada; a programação existencial extraviada; o distanciamento do grupo evolutivo; a perda das 

companhias evolutivas; a urgência na profilaxia do desviacionismo; os esforços inócuos; a esqui-

va às tarefas prioritárias; o emprego dos talentos pessoais em atividades não prioritárias; a acídia; 

a apagogia; a sedução eletronótica; a atração da fama; as justificativas espúrias; a fuga da raia das 

responsabilidades pessoais; a defesa do indefensável; o escapismo; o predomínio do porão cons-

ciencial; a atenção voltada ao secundário; a insociabilidade; a evitação do enfrentamento da reali-

dade; a válvula de escape; o acostamento evolutivo; as omissões deficitárias; os bloqueios men-

tais; o torpor consciencial; a tergiversação evolutiva crônica; a inautenticidade pessoal; a desídia 

proexológica; o preenchimento do tempo pessoal com o dispensável; a recuperação do tempo in-

trafísico desperdiçado; a hermenêutica da cronêmica; o cronograma; o proexograma. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de 

atenção quanto às autoparaperceptibilidades; a ausência de sinalética energética e parapsíquica 

pessoal; o desperdício das energias conscienciais; a imperícia parapsíquica; a irresponsabilidade 

grupocármica; os heterassédios extrafísicos; os acidentes de percurso parapsíquicos; as induções 

ao erro pelas intrusões assediadoras; a perda de conexão com os amparadores extrafísicos; o alhe-

amento da pararrealidade; o autencapsulamento patológico; o banzo baratrosférico; a inércia fren-

te às ideias inatas intermissivistas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico imaturidade consciencial–estagnação evolu-

tiva; o sinergismo nosológico patopensenidade-Baratrosfera; o sinergismo doentio interiorose- 

-apriorismose; o sinergismo autocorrupto hipertrofia do trafar–atrofia do trafor; o sinergismo 

nosológico acídia-desídia; a inobservância quanto ao sinergismo hábitos sadios–rotinas úteis. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio baratrosférico da frivolida-

de; o princípio do prazer; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) ainda negligenciado;  

o princípio do “se algo não é bom não adianta fazer maquiagem”; o princípio do posicionamen-

to pessoal (PPP); o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva; a teoria da Mimeticologia; a teoria da 

robéxis. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica 

da evitação das automimeses dispensáveis; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes 

mais; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Para-

cronologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Cur-

so Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório cons-

cienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio invisível dos Cos-

moeticistas; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia;  

o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos da dispersão consciencial; os efeitos negativos da pro-

crastinação; os efeitos perversos da desatenção evolutiva; o efeito patológico acumulativo das 

ações negligentes; os efeitos regressivos da ectopia consciencial; o efeito halo negativo das inde-

cisões crônicas; o efeito dominó da desorganização consciencial; os efeitos nosográficos da au-

toindulgência habitual; os efeitos assediadores das autovitimizações. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses evolutivas; a não recuperação das neossi-

napses intermissivas; a autoprostração impossibilitando a aquisição de neossinapses; os travões 

mentais às neossinapses e parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo do tempo; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo incúria no verão–carên-

cia no inverno; o ciclo vicioso apatia-alienação; o ciclo das retroideias estagnadoras. 

Enumerologia: o murismo; o comodismo; as ações incoerentes; os atos deslocados; as 

posturas inadequadas; o apego às automimeses; a sucumbência à subcerebralidade. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autabnegação-moréxis;  

o binômio estagnação-regressismo; o binômio desencaminhamento existencial–ignorância evolu-

tiva; o binômio displicência-dispersividade; o binômio indiferença consciencial–esterilidade as-

sistencial; o binômio acrasia–anemia volitiva; o binômio inépcia-inércia. 

Interaciologia: a interação negligência evolutiva–hibernação consciencial; a interação 

autassédio-heterassédio; a interação pusilanimidade-antiteaticidade; a interação autoinseguran-

ça-heterassédio. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo exigência mínima–excelência 

máxima; o crescendo amador-profissional; o crescendo aprendiz-perito; o crescendo calouro-ve-

terano; o crescendo prático-teático; o crescendo pessoa sensível–pessoa racional; o crescendo 

patológico ectopia consciencial–melin–melex; o crescendo atraso-adiantamento; o crescendo an-

siedade-erro; o crescendo erro sustentado–erro agravado. 

Trinomiologia: o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio recorrência-re-

crudescimento-cronicificação; o trinômio atonia-apatia-covardia; o trinômio apriorismose-inte-

riorose-idiossincrasia; o trinômio patológico desmotivação-boavidismo-lazer; o trinômio crise- 

-reação-reerguimento; o trinômio autocorrupção-autoficção-autoinércia; o trinômio voliciopa-

tia-dubiopensenidade-decidofobia; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio aqui-agora-já. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia; o polinô-

mio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo robéxis / luci-

dez; o antagonismo contornar / autenfrentar; o antagonismo retilinearidade pensênica / ectopia 

consciencial; o antagonismo maxiproexista lúcido / intermissivista inadaptado; o antagonismo 

inibição intelectual / extroversão parapolimática; o antagonismo autoinsegurança emocional  

/ autoconfiança mentalsomática; o antagonismo filosofear / realizar; o antagonismo neopenseni-

dade / retropensenidade; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo ra-

zão / irrazão; o antagonismo paracerebralidade / subcerebralidade; o antagonismo razão  

/ emoção. 

Paradoxologia: o paradoxo de as verdades captadas por poucos estarem disponíveis 

para muitos; o paradoxo da consciência humana em demonstração subumana; o paradoxo meta-

fórico da conscin sentada em baú repleto de moedas de ouro pedindo esmola. 

Politicologia: a vulgocracia; a asnocracia; a burocracia; a cleptocracia; a ludocracia;  

a corruptocracia; a falaciocracia; a manipulocracia; a política do meiocerto; a anarquia. 
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Legislogia: a lei do menor esforço; as leis não cumpridas; as leis não aceitas; a lei de 

causa e efeito. 

Filiologia: a retrofilia inconveniente; a hedonofilia; a gurufilia; a fantasiofilia; a biofilia 

monopolizadora; a corrupciofilia; a mimeticofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a evoluciofobia; a priorofobia; a proexofobia; a biblio-

fobia; a autocriticofobia; a intelectofobia; a teaticofobia; a logicofobia; a autorracionofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mesmice; a sín-

drome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da apriorismose; a síndrome da despriorização exis-

tencial; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da robotização existenci-

al; a síndrome da mediocrização; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do infantilismo; 

a síndrome da distorção da realidade; as síndromes depressivas; as síndromes delirantes; a sín-

drome de Swedenborg. 

Maniologia: a megalomania; a idolomania; a melomania; a riscomania; a fracassoma-

nia; a derrotismomania; a hedonomania; a egomania; a nostomania; a mania de deixar para 

depois. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a experimentoteca; a idiotismoteca; a evolucioteca;  

a consciencioteca; a cognoteca; a criticoteca; a convivioteca; a laboroteca; a sinergeticoteca;  

a energeticoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a pseudoteca; a assistencioteca; a dis-

sidencioteca; a regressoteca. 

Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Despriorologia; a Passadologia; a Mimeti-

cologia; a Subcerebrologia; a Contradiciologia; a Marasmologia; a Indefinologia; a Autenganolo-

gia; a Psicossomatologia; a Desviologia; a Autassediologia; a Sociopatologia; a Incoerenciologia; 

a Autocorrupciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin trancada; a cons-

cin displicente; a conscin sem megafoco; a conscin desatualizada; a conscin desencaminhada;  

a conscin indisponível; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o alienado; o antepassado de si mesmo; o comodista; o acoplamentista; 

o duplista; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o voluntá-

rio; o pesquisador; o tertuliano; o teletertuliano; o macrossômata; o retomador de tarefa; o siste-

mata. 

 

Femininologia: a alienada; a antepassada de si mesma; a comodista; a acoplamentista;  

a duplista; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a volun-

tária; a pesquisadora; a tertuliana; a teletertuliana; a macrossômata; a retomadora de tarefa; a sis-

temata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

incautus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens vulgaris;  

o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens ectopicus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens ilogicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parcimônia antievolutiva consciente = a atitude do intermissivista aco-

modado, pusilânime e descomprometido com a autoproéxis; parcimônia antievolutiva inconscien-

te = a atitude da pessoa alienada, ignorante quanto à própria condição de intermissivista. 

 

Culturologia: a cultura da banalização; a cultura inútil; a cultura da irracionalidade;  

a cultura da irreflexão; a sujeição cultural degradante; os idiotismos culturais. 
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Taxologia: Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 60 con-

dições ou condutas concernentes à parcimônia antievolutiva, a serem evitadas pela conscin inter-

missivista: 

01.  Acomodação. 

02.  Acriticismo. 

03.  Alienismo. 

04.  Amizade ociosa. 

05.  Amor platônico. 

06.  Antissociabilidade. 

07.  Apego. 

08.  Apriorismo. 

09.  Autassédio. 

10.  Autocorrupção. 

11.  Autodesorganização. 

12.  Autodesvalorização. 

13.  Autodispersividade. 

14.  Automatismo. 

15.  Automimese dispensável. 

16.  Autovitimização. 

17.  Avareza. 

18.  Bagulhismo. 

19.  Consumismo. 

20.  Crendices. 

21.  Desânimo. 

22.  Desatenção. 

23.  Diletantismo. 

24.  Futebolismo. 

25.  Hedonismo. 

26.  Idolatria. 

27.  Impontualidade. 

28.  Indisciplina. 

29.  Jogatina. 

30.  Leniência. 

31.  Literatice. 

32.  Materialismo. 

33.  Mau hábito. 

34.  Modismo. 

35.  Monoglotismo. 

36.  Monovisão. 

37.  Narcisismo. 

38.  Neofobia. 

39.  Nosopensenidade. 

40.  Nostalgia. 

41.  Novelismo. 

42.  Ócio. 

43.  Orgulho. 

44.  Passatempo. 

45.  Perfeccionismo. 

46.  Permissividade. 

47.  Plágio interneteiro. 

48.  Pornografia. 

49.  Preconceito. 

50.  Procrastinação. 
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51.  Pusilanimidade. 

52.  Retraimento. 

53.  Sedentarismo. 

54.  Sono excessivo. 

55.  Supersticiosidade. 

56.  Tabu. 

57.  Telemania. 

58.  Tibieza. 

59.  Varejismo. 

60.  Vícios. 

 

Terapeuticologia: a escrita de verbetes; o estudo e as leituras conscienciológicas; a prá-

tica de 20 EVs diariamente; a aplicação da técnica da desassedialidade direta; a vivência da  téc-

nica da imobilidade física vígil (IFV); a participação nos cursos de campo da Conscienciologia; 

a frequência aos laboratórios das Cognópolis; a participação nas dinâmicas parapsíquicas;  

o voluntariado conscienciológico; a autoimpactoterapia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a parcimônia antievolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

02.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

05.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

06.  Comodismo  piegas:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Defasagem  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Diletantismo  antievolutivo:  Antievoluciologia;  Nosográfico.  

10.  Ectopia  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Gap  teático:  Incoerenciologia;  Nosográfico. 

13.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

14.  Indisciplina:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

 

À  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA,  A  PARCIMÔNIA  ANTIEVOLUTIVA  

É  CONDUTA  EVITÁVEL,  SENDO  CAUSA  E  CONSEQUÊNCIA  

DE  AUTASSÉDIOS  RESPONSÁVEIS  PELA  INIBIÇÃO  DAS  

REALIZAÇÕES  PROEXOLÓGICAS  COMPROMISSADAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda demonstra parcimônia antievolutiva nas 

atuações cotidianas pessoais? Quais esforços tem feito para reciclar esse comportamento?  
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P A R E C E R    T É C N I C O  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parecer técnico é a manifestação de opinião fundamentada acerca de fato 

ou negócio, emitida pela conscin, homem ou mulher, especialista em determinado assunto para 

responder a consulta especializada, em geral visando subsidiar decisão futura. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo parecer deriva do idioma Latim Tardio, parescere, “parecer; apare-

cer; mostrar-se; ser manifestado”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo técnico vem do idioma Gre-

go, teckhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de determi-

nada profissão”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Opinião científica. 02.  Parecer fundamentado. 03.  Parecer lógico. 

04.  Parecer sistemático. 05.  Parecer realista. 06.  Parecer racional. 07.  Juízo explicitativo. 08.  

Parecer experto. 09.  Opinião profissional. 10.  Parecer especial. 

Neologia. As duas expressões compostas parecer técnico anticosmoético e parecer téc-

nico cosmoético são neologismos técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 01.  Opinião leiga. 02.  Assento imperito. 03.  Parecer desconexo.  

04.  Parecer bisonho. 05.  Parecer inábil. 06.  Parecer ilógico. 07.  Juízo inexperiente. 08.  Parecer 

calouro. 09.  Opinião aprendiz. 10.  Apreciação genérica. 

Estrangeirismologia: o legal advice; a expertise; as ideas; a first impression; a expert 

opinion; a layman’s opinion; a apreciação prima facie; a análise sub censura, submetida à apro-

vação superior. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criticidade analítica. 

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

opinião qualificada. Parecer exige responsabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da tecnicidade; os tecnopensenses; a tecnopenseni-

dade; o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; o estímulo à autopensenização com logicida-

de cosmoética; o holopensene da comunicabilidade técnica; os lateropensenes; a lateropensenida-

de; os dolopensenes; a dolopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o parecer técnico; a intencionalidade do parecerista influenciando o parecer 

técnico; o cargo e a formação do parecerista; a experiência do parecerista ético primando pela 

idoneidade profissional; o relatório; a fundamentação; a conclusão; o parecer vinculante; o pare-

cer opinativo; o parecer técnico da consulta paga; o estilo técnico; a insuspeição; a credibilidade 

técnica; a formalidade; a percuciência: as questões emergentes da apreciação casuística; o profis-

sionalismo; o público alvo; a clareza; o cauteloso emprego do tecniquês; a evitação de abreviatu-

ras; o resumo; a indicação de temas de estudo para complementar a análise; as recomendações 

quanto às implicações das sugestões oferecidas; o esclarecimento quanto ao significado de deter-

minado vocábulo técnico comportando diferentes acepções; as referências bibliográficas; o em-

prego, quando necessário, do eufemismo cosmoético, erudito; o desmonte corajoso pelo parece-

rista técnico dos eufemismos negativos, ardilosos, encobridores de mazelas ou crimes; a vaidade 

científica; a fortuna cobrada pelos pareceristas famosos; a carência do conhecimento fundamen-

tal; o parecer encomendado; o parecer para encobrir atos ilícitos; o vício das pressuposições; a de-

sinformação quanto ao fundamental; a preguiça mental; a dificuldade de encontrar a palavra mais 
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apropriada; as conclusões precipitadas; as contradições do autor; as lacunas do texto; o erro lógi-

co; o erro de interpretação; o plágio; os anexos esclarecedores, comprobatórios ou informativos;  

a policonsultoria técnica; o ato de ouvir os mais experientes; as vantagens das consultas inteligen-

tes; as consultas isentas; as consultas às obras escritas originais; a agudez intelectiva pessoal; o ta-

lento pessoal para identificar o detalhe útil; a autovisão cosmoética sobre a realidade; a visão de 

futuro; o escrutínio mentalsomático; a coragem intelectual; as perguntas pertinentes; as respostas 

pontuais; o ato de pensar com profundidade; a ponderação aplicada; a intelecção analítica; a qua-

lidade da intenção; a juntada do parecer proferido pelo jurista nos autos do processo. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a intuição pessoal; os autorrevezamentos multiexistenciais; os para-

fenômenos enriquecedores das autanálises; as reverberações multidimensionais em decorrência 

dos pareceres técnicos; o posicionamento pessoal diante das consciexes determinando a qualidade 

das interrelações multidimensionais; a retilinearidade da conduta profissional repercutindo na Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo investigativo; o autossinergismo mnemônico; o sinergis-

mo assertividade-transparência; o sinergismo consistência-coerência; o sinergismo da intencio-

nalidade cosmoética; o sinergismo amparador de função–parecerista; o sinergismo teática-ver-

bação-confor. 

Principiologia: o princípio do autodiscernimento evolutivo; o princípio da responsabili-

dade interconsciencial; o princípio autocorruptor do “todo mundo faz”; o princípio da não omis-

são de informação relevante; o princípio cosmoético de não se acumpliciar com a irregularidade 

identificada; o princípio de o trabalho bem feito multiplicar as tarefas futuras; o princípio da 

subsidiariedade do parecer qual fonte de consultas futuras. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando as ações profissionais; 

o código grupal de Cosmoética (CGC) respeitando as cláusulas da profissão. 

Teoriologia: a teoria da comunicação escrita; a passagem do 1% da teoria para os 99% 

da vivência intelectual; a teoria da coerência; as teorias léxicas; as teorias sintáxicas; as teorias 

linguísticas; a teoria dos princípios técnicos. 

Tecnologia: a coleta inicial de informações, estudos, opiniões sobre o tema examinado, 

implicando saturação técnica; a técnica planejamento-memória mediante esquematização dos tó-

picos a serem abordados. 

Voluntariologia: os voluntários do Conselho Internacional de Assistência Jurídica da 

Conscienciologia (CIAJUC); o voluntariado nos conselhos técnicos da União das Instituições 

Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); os voluntários das áreas de saúde da Organiza-

ção Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico Pesquisarium; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Convivio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Logicidade; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia; o Colégio Invisível do Paradireito; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível 

dos Linguistas; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores. 

Efeitologia: o efeito anticosmoético de “dourar a pílula” ao revestir o parecer falacio-

so, de aparência elegante e pretensamente erudita, podendo induzir decisões equivocadas; o efeito 

relaxante da conclusão do parecer. 

Neossinapsologia: o estilo técnico estimulador das neossinapses do leitor ou leitora. 

Ciclologia: a razoável duração do ciclo problema-solução; o ciclo problema-dúvida-de-

cisão. 
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Enumerologia: o parecer técnico confuso; o parecer técnico doloso; o parecer técnico 

falho; o parecer técnico inconclusivo; o parecer técnico omisso; o parecer técnico superficial;  

o parecer técnico tendencioso. A fundamentação clara; a fundamentação cosmoética; a funda-

mentação coerente; a fundamentação prospectiva; a fundamentação lúcida; a fundamentação as-

sertiva; a fundamentação percuciente. 

Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio conteúdo-forma; o binô-

mio consulta técnica–parecer técnico. 

Interaciologia: a interação análise-síntese; a interação autocoerência-autoverbação. 

Trinomiologia: o trinômio realidade-parecer-inovação; o trinômio analisar-entender- 

-concluir. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade / literatura; o antagonismo especialista 

neofílico / especialista neofóbico. 

Paradoxologia: o paradoxo de a opinião técnica de única pessoa possuir potencial para 

mudar a vida de numerosas conscins. 

Politicologia: a intelectocracia; a cientificocracia; a tecnocracia; a lucidocracia; a cog-

nocracia; a argumentocracia; a bibliocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; as leis das comunicações. 

Filiologia: a grafofilia; a estilofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a comunicofilia; a logico-

filia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Holotecologia: a cognoteca; a logicoteca; a lexicoteca; a argumentoteca; a estiloteca;  

a assistencioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Discernimentologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Evoluciologia; a Coerenciologia; a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Mentalsomato-

logia; a Intencionologia; a Cogniciologia; a Culturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o experto; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intra-

físico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o epicon lúcido; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a experta; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intra-

física; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; a epicon lúcida; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens au-

tocohaerens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parecer técnico anticosmoético = o proferido com desonestidade, ambi-

guidade, artimanha ou segundas intenções; parecer técnico cosmoético = o proferido com honesti-

dade, precisão, rigor, equilíbrio e transparência. 

 

Culturologia: a cultura da priorização da racionalidade; a cultura da Mentalsomato-

logia. 

 

Curiosologia. Em parecer de 04/02/1904, da lavra do então Consultor-Geral da Repúbli-

ca, interpretando literalmente a Constituição de 1891, concluiu-se no sentido de as pessoas do se-

xo feminino não poderem ser admitidas à inscrição para os concursos de professores. 

Reflexão. Tal conclusão não faria qualquer sentido hoje (Ano-base: 2014) mesmo se  

a atual Constituição Federal tivesse regulado o assunto da mesma forma daquela então em vigor. 

Assim, o especialista deve estar atento à realidade ao derredor e não apenas aplicar a técnica  

e a literatura pertinentes. Ele deve, ainda, ser prospectivo e buscar soluções novas, arrojadas, cos-

moéticas, justas. Poderia o parecerista do início do Século XX ter dado algum passo à frente? 

 

Taxologia. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 

grupos de agentes, compostos por homens e / ou mulheres, aptos a engendrar pareceres técnicos: 

01.  Administradores. 

02.  Advogados. 

03.  Agrônomos. 

04.  Analistas. 

05.  Antropólogos. 

06.  Arquitetos e urbanistas. 

07.  Arquivistas e museólogos. 

08.  Astrônomos. 

09.  Auditores. 

10.  Biólogos. 

11.  Biomédicos. 

12.  Cirurgiões dentistas. 

13.  Conscienciólogos. 

14.  Economistas. 

15.  Enfermeiros. 

16.  Engenheiros. 

17.  Farmacêuticos. 

18.  Físicos. 

19.  Fisioterapeutas. 

20.  Fonoaudiólogos. 

21.  Geofísicos. 

22.  Geólogos. 

23.  Médicos. 

24.  Nutricionistas. 

25.  Oceanógrafos. 

26.  Pedagogos. 

27.  Professores. 

28.  Psicólogos. 

29.  Químicos. 

30.  Zootecnistas. 

 

Praxiologia. O parecer técnico, normalmente formal, pode, porém, ser expresso verbal-

mente e é, de início, opinião pessoal do especialista. Quando aprovado por superior hierárquico 
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ou pela Administração, passa a ser orientação do respectivo órgão. Por isso, alguns pareceristas 

usam ao final, a título de exemplo, na área jurídica, as expressões: “é como me parece”; “é meu 

parecer”; “sub censura”. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o parecer técnico, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Análise  de  ideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Cienciês:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

05.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Estilo  técnico:  Estilologia;  Neutro. 

07.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

08.  Interpretação  seletiva:  Hermeneuticologia;  Neutro. 

09.  Justificativa  lógica:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Lealdade  evolutiva:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Policonsultoria:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Princípio  organizador  dos  saberes:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Síntese  conclusiva:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  PARECER  TÉCNICO  PODE  TORNAR-SE  PEÇA  PEREMP-
TÓRIA  NO  PROCESSO  DE  DECISÃO.  A  HIGIDEZ  COSMOÉ-
TICA  DOS  VÍNCULOS  INSTITUÍDOS  EXIGE  DO  PROLATOR  

POSTURA  CLARA,  COERENTE,  CONSCIENCIOSA,  JUSTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na qualidade de experto ou experta, observa os 

devidos cuidados na elaboração de pareceres técnicos? Prima pela clareza, objetividade, percuci-

ência e intenção cosmoéticas? 

 
Webgrafia  Específica: 

 

1.  Godoy, Arnaldo Sampaio de Moraes; Vedação do Magistério Público para Mulheres em 1904; 27.03. 

2014; 10h; Coluna; Consultor Jurídico; Revista; 1 ilus.; 1 minicurrículo; São Paulo, SP; disponível em: <www.conjur. 

com.br/2014-mar-27/passado-limpo-vedacao-magisterio-publico-mulheres-1904>; acesso em: 29.03.14. 
2.  Ministério da Saúde; Diretrizes Metodológicas: Elaboração de Pareceres Técnico-Científicos; revisora 

Cristiane França; 78 p.; 12 enus.; 2 esquemas; 9 siglas; 1 tab.; glos. 22 termos; 35 refs.; 11 anexos; 3ª Ed. rev. e atual.; 

Brasília, DF; 2011; disponível em: <200.214.130.94/rebrats/publicacoes/DiretrizesPTC.pdf>; acesso em: 30.04.14. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parencriptação é a operação interdimensional entre o holopensene hu-

mano do ofiexista, homem ou mulher, e a dimensão extrafísica, encapsulando a ofiex da conscin 

assistente e tornando-a protegida extrafísica e permanentemente (parablindagem). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O prefixo en provém do idioma Latim, in, “em; a; sobre; superposição; 

aproximação; introdução; transformação”. A palavra cripta procede também do idioma Latim, 

crypta, “galeria subterrânea; caverna; cripta”, derivada do idioma Grego, krúpte, “abóbada subter-

rânea; cripta”, de krúpto, “esconder; ocultar”. Surgiu no Século XVII. O termo encriptar apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Encriptação extrafísica. 2.  Encriptação interdimensional. 3.  Encap-

sulamento da ofiex. 4.  Bolsão interdimensional assistencial. 5.  Proteção ofiexista. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo encripta-

ção: desencriptação; desencriptada; desencriptado; desencriptar; encriptada; encriptado; en-

criptador; encriptadora; encriptar; encriptoteca; parencriptação; Parencriptologia. 

Neologia. O vocábulo parencriptação e as duas expressões compostas parencriptação 

do tenepessista e parencriptação do desperto são neologismos técnicos da Parencriptologia. 

Antonimologia: 1.  Encriptação informata. 2.  Encriptação humana. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; a coniunctio; a extraphysical home-

town; o parafisiopodium; o gentlemen’s agreement ofiexista-amparador-consciexes; os enfrenta-

mentos e confrontos cosmoéticos in situ; o ranking assistencial do ofiexista, mulher ou homem, 

recém-dessomado; a password interdimensional; o Ofiexarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Interassistenciologia Interdimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade; os parapsicopensenes; 

a parapsicopensenidade. 

 

Fatologia: a autossustentação nos trabalhos libertários; a interassistencialidade; as ges-

cons evoluídas; o preparo técnico intra e extraconsciencial para a vivência da ofiex; a tenepes 

monopolizando gradualmente a diuturnidade da conscin; a tenepes 24 horas; o Manual da Tene-

pes; a autonomia assistencial proexista. 

 

Parafatologia: a parencriptação; o laborex ou laboratório extrafísico; a aglutinação inte-

rassistencial da ofiex; a conquista da ofiex pessoal; os 2 decênios de preparação para a ofiex; os 

encapsulamentos da ofiex pessoal relativos à Proxêmica e à Cronêmica; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o conceptáculo da ofi-

cina extrafísica, pessoal, ativa; a parencriptação, a partir dos trabalhos do tenepessista, atingindo 

elevado nível de neotranscendência no universo parapsíquico da interassistencialidade interdi-

mensional; o paracalendário da ofiex; o ambiente extrafísico de parassegurança máxima; a agudi-

zação do autoparapsiquismo ofiexista; a extinção da ofiex com a desativação do soma da conscin 

ofiexista; os dividendos da ofiex no saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da conscin recém- 

-dessomada; os coordenadores extrafísicos das ofiexes. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ofiexista interassistencialidade centrípeta–interassisten-

cialidade centrífuga. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da multidimensionalidade cons-

ciencial. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial interassistencial. 

Tecnologia: a paratécnica da ofiex; a Paratecnologia de segurança extrafísica; a técni-

ca assistencial do isolamento parassanitário. 

Voluntariologia: o paravoluntário interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da interassistencialidade avançada; os efeitos colate-

rais parapsíquicos da extinção da ofiex. 

Neossinapsologia: as neossinapses magnas advindas das práticas da ofiex. 

Ciclologia: o ciclo interassistencial tenepessista-minipeça-ofiexista-completista-des-

perto. 

Enumerologia: o Curso Intermissivo; a invéxis; o macrossoma; a autoproéxis; a tene-

pes; a ofiex; o compléxis. 

Binomiologia: o binômio tenepes-ofiex. 

Interaciologia: a interação ofiexista–amparador de ofiex. 

Crescendologia: o crescendo amparador de tenepes–amparador de ofiex; o crescendo 

tenepes-ofiex-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial arco voltaico–tenepes–ofiex; o trinômio 

confidencialidade-inacessibilidade-incomunicabilidade. 

Polinomiologia: a aplicação teática do polinômio holossomático soma-energossoma-psi-

cossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo ofiexismo / armamentismo. 

Paradoxologia: o paradoxo discrição-abrangência do trabalho do tenepessista e do 

ofiexista. 

Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo interassistencial; as leis da Extrafisicologia. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a ofiexoteca; a encriptoteca; a assistencioteca; a proexoteca; a evolucio-

teca; a parapsicoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parencriptologia; a Ofiexologia; a Extrafisicologia; a Tenepesso-

logia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Auto-

priorologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Parageografologia; a Parageopoliticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin ofiexável; a relação consciex amplificadora da conscien-

cialidade–ofiex. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o ofiexista; o tridotado tenepessista-ofiexista-desperto;  

o ofiexologista; o agente retrocognitor inato ofiexista; o ativista assistencial da ofiex. 

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepcio-

logista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a volun-

tária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a ofiexista; a tridotada tenepessista-ofiexista-desperto; 

a ofiexologista; a agente retrocognitora inata ofiexista; a ativista assistencial da ofiex. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parencriptator; o Homo sapiens offiexista; o Homo sa-

piens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parencriptação do tenepessista = a condição jejuna da conscin tenepes-

sista veterana, ofiexista inicial, ainda não desassediada permanente total (desperto); parencripta-

ção do desperto = a condição da conscin ofiexista já desassediada permanente total. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia Interassistencial; a Paracul-

turologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

06.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Autovivência  pró-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 
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AO  TENEPESSISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  O  TEMA  SU-
PERTRANSCENDENTE  DA  PARENCRIPTAÇÃO  PODE  SER  

ABORDADO  À  CONTA  DE  HIPÓTESE  DE  TENTATIVA,  AS-
SUNTO  ABERTO  ÀS  PESQUISAS  DO  FUTURO  PRÓXIMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a neotranscendência da parencriptção da 

ofiex do ofiexista, homem ou mulher? Você é tenepessista atuante? 
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P A R Ê N T E S E    P A T O L Ó G I C O  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parêntese patológico é o período ou episódio de minutos ou de poucas 

horas nos quais a conscin, adulta, incauta, homem ou mulher penseniza ou age conscientemente 

como se esquecesse das leis naturais da autorganização da vida humana, deixando a anarquia ou  

a anomia predominarem nas próprias manifestações irrefletidas e indefensavelmente erradas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo parêntese deriva do idioma Grego, parénthesis, “ação de interca-

lar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo patológico procede também do idioma Grego, patholo-

gikós, “que trata das enfermidades”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Indisciplina pessoal consciente. 2.  Surto pessoal de incoerência.  

3.  Lapso doentio. 4.  Crise de excentricidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas parêntese patológico, miniparêntese patológico  

e megaparêntese patológico são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Vida pessoal organizada. 2.  Coerência pessoal permanente. 

Estrangeirismologia: a fissura pessoal exposta urbi et orbi. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes pessoais; os ictopensenes; o parêntese patológico impon-

do solução de continuidade na assinatura pensênica da conscin; os grafopensenes pessoais borra-

dos; o lapso na retilinearidade autopensênica; a desafinação pessoal com o holopensene conscien-

ciológico. 

 

Fatologia: o parêntese patológico; o piti; os 5 minutos críticos; os atos pessoais desloca-

dos; as palavras agressivas e intempestivas; a imprudência absoluta; a conjuntura abrupta de irre-

flexão; a autoprivação da lucidez; a ação pessoal injustificável; as autocontradições óbvias;  

o rompante da perda do decoro sem atenuantes; a fraqueza presencial evidenciada; as consequên-

cias do parêntese excêntrico; a ação transcorrida impossível de se desfazer; o agravante das teste-

munhas; o constrangimento indefensável; o arrependimento consecutivo; as lembranças posterio-

res constrangedoras; as justificativas e a mea culpa; a influência de droga ou do ciúme; a autorre-

gressão consciencial temporária; o balanço da extensão do prejuízo moral; o lado obscuro da pró-

pria personalidade; o ponto fraco da conscin; a debilidade do pisão no calo; a libertação do fan-

tasma recalcado; o despertamento do lobo ou loba dormente; o ego protorreptiliano temporaria-

mente liberto; o barateamento da vida humana; a autodesorganização; a autocorrupção; a autasse-

dialidade; a autodepreciação; a ausência da autocrítica; a canga emocional; a prova da própria an-

timaturidade; a ausência da verbação como fator determinante; a queda do nível do topo para  

a sarjeta; o estertor do minuto repercutindo o ruído pela década; o mau exemplo a ser evitado;  

a possibilidade de novo parêntese patológico; a gravidade da frequência da crise; as frustrações 

repetidas em função da impulsividade; a reação em cadeia dos mesmos deslizes pessoais repeti-

dos; a busca da recomposição do estrago; a reeducação consciencial; a imposição autoconsciente 

da reciclagem existencial; a autocorreção cirúrgica dos próprios princípios; o autenfrentamento 

dos antigos escapismos. 

 

Parafatologia: a brecha do cardiochacra exorbitante; o acidente de percurso parapsíqui-

co; o heterassédio pontual; a iscagem humana inconsciente; o surto da semipossessão crítica. 
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III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia. 

Efeitologia: o autodescontrole emocional e os efeitos respectivos. 

Enumerologia: o teatro (personalíssimo); o ator (ou atriz); o palco (a Proxêmica); o ce-

nário; a atmosfera (o Holopensene); a plateia (as testemunhas); a encenação da peça tragicômica. 

Fobiologia: a sociofobia; a neofobia; a criticofobia. 

Maniologia: a riscomania; a megalomania; a toxicomania. 

Holotecologia: a recexoteca; a parapsicoteca; a psicopatoteca; a patopensenoteca; a re-

gressoteca; a grafopensenoteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Parapatologia; a Desviologia; a Enganolo-

gia; a Perdologia; a Regressiologia; a Recexologia; a Autodiscernimentologia; a Verbaciologia;  

a Autotrafarologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a subpersonalidade; a consréu ressomada; a protoconsciência; a pessoa co-

mo única responsável pelos atos; a pessoa refém de si mesma; a conscin sem álibi; a isca humana 

inconsciente; a personalidade eletronótica. 

 

Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o pré-serenão vulgar; o varejista conscien-

cial; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o intelectual; o minidissidente ideológico; o patru-

lheiro ideológico; o inocente-útil dos assediadores extrafísicos; o doutor-primata; o sábio-idiota. 

 

Femininologia: a antepassada de si mesma; a pré-serenona vulgar; a varejista conscien-

cial; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a intelectual; a minidissidente ideológica; a patru-

lheira ideológica; a inocente-útil dos assediadores extrafísicos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

alucinatus; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens impatiens;  

o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens reclamator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniparêntese patológico = o ato de a conscin se alterar por minutos, 

proferindo palavras inconvenientes e exigindo a apresentação posterior de desculpas ou retratação  

a alguém; megaparêntese patológico = o ato do vexame público, de várias horas, protagonizado 

pela conscin no momento da crise emocional, presenciada pelos componentes do círculo social ou 

profissional. 

 

Perfilologia. Segundo os princípios da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 12 condições, causas ou agentes da estrutura dos parênteses patológicos em geral: 

01.  Ataque: de amaurose involutiva evidente. 

02.  Colapso: da estafa mental incontestável. 

03.  Crise: grave da condição real da anarquia individual. 

04.  Cúmulo: surpreendente de destempero sem justificativa. 

05.  Descarga: de tensão profunda e insopitável. 

06.  Fuga: à ordem natural das coisas previsíveis. 

07.  Implosão: do porão consciencial do adulto. 
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08.  Incontinência: verbal, regressiva e destrutiva. 

09.  Lapso: na educação pessoal conhecida por todos. 

10.  Ruptura: perturbadora da autocoerência pública. 

11.  Sintoma: sinalizando alguma condição nosográfica pior. 

12.  Vexame: inafastável e posterior aos fatos confrangedores. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o parêntese patológico, indicados para a expansão das 

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Distúrbio  aleatório:  Parapatologia;  Neutro. 

09.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia; Nosográfico. 

10.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

11.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Megatrafar  explícito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Parêntese  patológico:  Grafopensenologia;  Nosográfico. 

 

QUEM  SE  PERMITE  VIVENCIAR  O  PARÊNTESE  PATOLÓ- 
GICO,  MESMO  ESPORADICAMENTE,  AINDA  ESTÁ  MUITO  

LONGE  DO  AUTODOMÍNIO  NECESSÁRIO  PARA  HONRAR 
O  NÍVEL  COSMOÉTICO  DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA. 

 

Questionologia. Nos últimos 12 meses você incorreu na vivência de algum período críti-

co classificável como sendo o parêntese patológico? Qual foi a causa intraconsciencial? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16960 

P A R E P I S T E M O L O G I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Parepistemologia é a Ciência englobando o corpo de pesquisas, estudos 

técnicos, sistemáticos, teáticos e parapsíquicos, através do paradigma consciencial, da origem, da 

natureza e do valor da compreensão e da produção científica de conhecimentos multidimen-

sionais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por 

intermédio de; para além de”. O segundo elemento de composição epistem deriva também do 

idioma Grego, episteme, “familiaridade com determinada matéria; entendimento; habilidade; co-

nhecimento científico; Ciência”. O terceiro elemento de composição logia provém do mesmo 

idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

A palavra Epistemologia surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Holofilosofia da Ciência. 02.  Holofilosofia da Parapercepciologia. 

03.  Ciência da Teoria do Paraconhecimento. 04.  Teoria do paraconhecimento. 05.  Teoria da 

Parapercepciologia. 06.  Gnosiologia do Paraconhecimento. 07.  Metaconhecimento multidimen-

sional. 08.  Conhecimento sobre o paraconhecimento. 09.  Ciência do Saber Parapsíquico. 10.  

Pesquisa da inteligência evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo Epistemolo-

gia: epistemóloga; epistemológica; epistemológico; epistemólogo; epistemonimia; epistemoní-

mia; epistemonímica; epistemonímico; epistemônimo; Parepistemologia; parepistemológica; pa-

repistemológico. 

Neologia. O vocábulo Parepistemologia e as duas expressões compostas Parepistemo-

logia Teórica e Parepistemologia Vivencial são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Epistemologia. 2.  Filosofia da Ciência. 

Estrangeirismologia: os ways of discovery dos parafenômenos; os ways of refutation  

dos parafenômenos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

Filosofia: a Filosofia da Parapercepciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; a autopenseni-

zação (ene) embasando a comunicação consciência-energia; a autopensenização multidimensio-

nal; os autopensenes com predomínio no pen. 

 

Fatologia: a eminência parda da Ciência; o estudo do processo pancognitivo da cons-

ciência; o pensamento epistemológico; a Epistemologia Geral da Ciência; o caráter interdiscipli-

nar da Epistemologia; a significação da Ciência; o pormenor epistemológico mediante o qual cada 

noção ou cada conceito torna-se objeto de estudo epistemológico profundo e detalhado; a reorga-

nização dialética dos conhecimentos em geral; a Epistemologia Conscienciológica; o objeto da 

Epistemologia Consciencial sendo a própria consciência e não mais a Ciência ou os métodos de 

investigação; a autexperimentação como sendo a Metodologia Pesquisística da Conscienciologia; 

as unidades de lucidez, os cons, na base da construção do conhecimento conscienciológico; o es-

tudo metodológico da evolução consciencial; a interassistencialidade na condição de motor do de-

senvolvimento da consciência; a estrutura progressiva da evolução pessoal e grupal; os elementos 
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consciência e energia consciencial (EC) constituindo a gênese de todo o processo do desenvolvi-

mento evolutivo; a autoinvestigação crítica como instrumento da cientificidade conscienciológica; 

o caráter transdisciplinar da Ciência das Ciências; a impulsão para o crescimento pessoal e grupal 

gerada pelas crises de crescimento; o neoparadigma consciencial; os enfoques autocríticos à mun-

dividência pessoal. 

 

Parafatologia: o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diver-

sas linhas de conhecimento, destinado a determinar a origem lógica, o valor e a importância obje-

tiva dos parafenômenos ou parafatos; a investigação multidimensional das raízes do conhecimen-

to humano; a pesquisa da paracognição; os estudos da Epistemologia Genética ajudando a enten-

der o desenvolvimento do mentalsoma e a recuperação dos cons; o paradigma consciencial 

admitindo as múltiplas dimensões existenciais, a serialidade das vidas intrafísicas, os diferentes 

veículos de manifestação e a interação energética da consciência com o Cosmos; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a perspec-

tiva cosmovisiológica da Epistemologia Conscienciológica; a cosmovisão sistêmica da Conscien-

ciologia através do maximecanismo multidimensional, interassistencial; a atuação da consciência 

sobre a energia imanente (EI) gerando os fatos e parafatos pesquisísticos da Ciência das 

Ciências; a autoconscientização multidimensional (AM) como sendo a meta objetiva da atuação 

pessoal no contexto da Conscienciologia; o parapsiquismo incluso nos quesitos prioritários para  

a ampliação da concepção de mundo; a contextualização sócio-histórica da compreensão coletiva 

da multidimensionalidade; os descondicionamentos subjetivos na minimização das distorções 

paracognitivas; a paraperceptibilidade; os mecanismos intrarticulativos dos atributos paracere-

brais na aquisição paracognitiva; os dicionários paracerebrais; o banco paracerebral pessoal de 

vivências extrafísicas; os paracritérios de reconhecimento das verpons; as parafontes cognitivas 

avançadas nas Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo investigações intraconscienciais–investigações extra-

conscienciais; o sinergismo conhecimento intrafísico–conhecimento paraperceptivo. 

Principiologia: o princípio do empirismo; o princípio da refutabilidade; os esquemas de 

ordem e da medida como princípios organizadores do conhecimento científico; o princípio dialó-

gico; o princípio da descrença embasando a construção da Ciência Conscienciológica; o princí-

pio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da ilimitabilidade do conhecimento cós-

mico; o princípio das verdades sempre relativas conforme o nível autevolutivo; o princípio da 

teática pesquisística; o princípio do omniquestionamento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado estabelecendo os limi-

tes às paracognições avançadas. 

Teoriologia: a teoria geral do conhecimento; a teoria do conhecimento conscienciológi-

co; a teoria do corpo objetivo. 

Tecnologia: as técnicas projetivas; as paratécnicas pesquisísticas; as técnicas de re-

cuperação de cons. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parepistemólogos. 

Efeitologia: os efeitos da paralucidez nas análises parepistemológicas; os efeitos poten-

cializadores da consciência crítica. 

Neossinapsologia: a aquisição das paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo Ciência-Técnica-Indústria-Socin; o ciclo vivências-hipóteses; o ciclo 

investigações-comprovações-teorizações; o ciclo científico construção-validação-refutação. 

Enumerologia: as para-hipóteses pesquisísticas; as parobservações investigativas; as 

parexperiências refletidas; as paraevidências consistentes; as parainferências racionais; os pa-

raenunciados propositivos; as paraverdades relativas. 
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Binomiologia: o binômio universo paracognoscível–universo paraincognoscível; o bi-

nômio limites autocognitivos–limites mateológicos; o binômio neocognições coletivas–neologis-

mos requeridos; o binômio princípios filosóficos–objetivos científicos. 

Interaciologia: a interação Ciência-Socin; a interação Ciência-cientista; a interação 

Ciência–instituições científicas; a interação entre as diversas Ciências; a interação fatos-parafa-

tos; a interação Metodologia–reflexão epistemológica; a interação Socin Tecnológica–Ciência;  

a interação conhecimento-conhecedor; a interação sujeito indagativo–objeto de estudo; a intera-

ção subjetividade-objetividade. 

Crescendologia: o crescendo do conhecimento menor para o conhecimento maior;  

o crescendo simplificação-complexificação-conscientização; o crescendo autevolutivo da para-

cognoscibilidade; o crescendo paraperceptibilidade-cosmoconsciencialidade. 

Trinomiologia: o trinômio Lógica-Ética-Estética; o trinômio saber-Ciência-Epistemo-

logia; o trinômio Sociologia-Historiografia-Antropologia; o trinômio Ciência-Tecnologia-In-

dústria; o trinômio Ciência-Socin-Estado; o trinômio Sistematologia-Lógica-veracidade; o trinô-

mio objetivos-resultados-conclusões; o trinômio precisão-aplicação-validade; o trinômio descri-

ções–explicações–predições sobre a pararrealidade. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: os antagonismos fundamentais na elucidação parepistemológica;  

o antagonismo ideias / fatos; o antagonismo conhecimento geral / conhecimento particular. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto maior o autodomínio da intraconsciencialidade, 

maior a autoinstrumentalização para o aprofundamento da extraconsciencialidade. 

Politicologia: a democracia pura; a aquisição de paracognições de ponta subordinada  

à meritocracia evolutiva. 

Legislogia: as leis do maior esforço para o crescimento dos conhecimentos; as leis de 

produção dos conhecimentos científicos. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a paracogniciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: os travões apriorísticos da neofobia cerceando a apreensão das para-

cognições. 

Sindromologia: as distorções paracognitivas místicas na síndrome de Swedenborg. 

Mitologia: a eliminação dos mitos dogmáticos sobre as pararrealidades. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a cognoteca;  

a intelectoteca; a consciencioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parepistemologia; a Mentalsomatologia; a Neologia; a Parapro-

sopografia; a Tudologia; a Holobiografologia; a Holofilosofia; a Parapercepciologia; a Paracogni-

ciologia; a Paragnosiologia; a Extrafisicologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Holoma-

turologia; a Parapolimaticologia; a Conscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens parepistemologus;  

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autoperquisitor; 

o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens verponologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Parepistemologia Teórica = a pesquisa da teoria do paradigma conscien-

cial; Parepistemologia Vivencial = a pesquisa da vivência plena do paradigma consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da Parepistemologia; a cultura da Parapercepciologia. 

 

Taxologia. Como esclarece a Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40 

categorias de Epistemologia, em geral: 

01.  Epistemologia Arqueológica. 

02.  Epistemologia comparatista. 

03.  Epistemologia consciencial geral. 

04.  Epistemologia consciencial grupal. 

05.  Epistemologia conscienciológica. 

06.  Epistemologia Construtiva. 

07.  Epistemologia contemporânea. 

08.  Epistemologia continuísta. 

09.  Epistemologia convergente. 

10.  Epistemologia Crítica. 

11.  Epistemologia cumulativista. 

12.  Epistemologia derivada. 

13.  Epistemologia do autoconhecimento. 

14.  Epistemologia Educacional. 

15.  Epistemologia especial. 

16.  Epistemologia específica. 

17.  Epistemologia Estruturalista. 

18.  Epistemologia evolucionária. 

19.  Epistemologia existencial. 

20.  Epistemologia externalista. 

21.  Epistemologia fenomenológica. 

22.  Epistemologia Filosófica. 

23.  Epistemologia Genética. 

24.  Epistemologia Geográfica. 

25.  Epistemologia geral. 

26.  Epistemologia global. 

27.  Epistemologia Histórica. 

28.  Epistemologia integral. 

29.  Epistemologia internalista. 

30.  Epistemologia Jurídica. 

31.  Epistemologia lógica. 
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32.  Epistemologia Mentalsomática. 

33.  Epistemologia Metacientífica. 

34.  Epistemologia particular. 

35.  Epistemologia Psicológica. 

36.  Epistemologia Psicopedagógica. 

37.  Epistemologia Psicossomática. 

38.  Epistemologia qualitativa. 

39.  Epistemologia racionalista. 

40.  Epistemologia regional. 

 

Autopesquisologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem lógi-

ca, as 3 fontes básicas do conhecimento humano a partir da Parepistemologia: 

1.  Extrafisicalidade: a captação da ideia original, neoconstructo ou neoverpon da Cen-

tral Extrafísica da Verdade (CEV). 

2.  Intraconsciencialidade: a recuperação de cons (neossinapses) e o acesso aos conhe-

cimentos angariados em retrovidas humanas (ideias inatas). 

3.  Interconsciencialidade: a inspiração, intuição ou assistência de função dos ampara-

dores extrafísicos (Interassistenciologia, Tenepessologia, Ofiexologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Parepistemologia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Antiacaso:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Casa  do  intelecto:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

06.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Musa  científica:   Experimentologia;  Neutro. 

10.  Neociência  Conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Parassincronicidade:  Parassincronologia;  Neutro. 

12.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA  RACIONAL  DAS  REALIDADES  DO  COSMOS,  
POR  MEIO  DO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL,  AMPLIA 
A  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  E  O  BEM-ESTAR  EXIS-

TENCIAL  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisa a Parepistemologia? De qual categoria: 

a teórica ou a vivencial? 
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P A R E S T A Ç Ã O    D E    T R A B A L H O  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parestação de trabalho é o holopensene ou ambiente extrafísico concebi-

do e mantido, por grupos de consciexes lúcidas, para a prestação de serviços evoluídos, interassis-

tenciais, às consciências em geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O termo estação deriva do idioma Latim, statio, “estado de repouso; mora-

da; paragem; posto; ancoradouro; lugar de reunião; estrebaria; cavalariça; lugar; sítio”. Apareceu 

no Século XIV. O vocábulo trabalho provém do mesmo idioma Latim, tripaliare, “torturar”, de 

tripalium, “instrumento de tortura composto de 3 paus”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Parestação de serviço. 2.  Estação de trabalho extrafísico. 3.  Paresta-

ção interassistencial. 4.  Parambiente de trabalho. 5.  Parambiente de serviço. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo estação: esta-

cional; estacionalidade; estacionamento; estacionar; estacionário; estacionável; parestação; su-

bestação. 

Neologia. As 3 expressões compostas parestação de trabalho, parestação de trabalho 

mista e parestação de trabalho pura são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Estação de trabalho intrafísico. 2.  Estação de serviço humano.  

3.  Instituição Conscienciocêntrica. 

Estrangeirismologia: a extraphysical workstation; a extraphysical hometown; o Inter-

missarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à hiperlucidez extrafísica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a estação de trabalho humano entrosada com a parestação de trabalho extrafí-

sico; a Descrenciologia Teórica; a Descrenciologia Prática. 

 

Parafatologia: a parestação de trabalho; a paratroposfera; a autovivência do estado vi-

bracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ofiex como parestação 

de trabalho, mista, prévia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interdimensional. 

Principiologia: o princípio da descrença motivando as autexperiências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: as técnicas da abordagem extrafísica. 

Voluntariologia: o paravoluntariado técnico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico dos Cursos Intermissivos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Projecio-

logia. 
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Efeitologia: os efeitos da autoparaprocedência. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma da seriexialidade consciencial. 

Binomiologia: o binômio seriéxis-autoproéxis; o binômio intermissão–vida humana. 

Interaciologia: a interação vida humana–vida extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo parafatos-fatos. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas. 

Antagonismologia: o antagonismo intermissão sadia / intermissão baratrosférica. 

Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL). 

Politicologia: a parapsicocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da Seriexologia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: a queda dos mitos milenares por meio das autopesquisas. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a projecioteca; a retrocognoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Para-

geografologia; a Projeciologia; a Parafenomenologia; a Sociexologia; a Intermissiologia; a Para-

procedenciologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; as equipexes; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sa-

piens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parestação de trabalho mista = a oficina extrafísica (ofiex) pessoal fun-

cionante; parestação de trabalho pura = a comunidade extrafísica (comunex) evoluída atuante. 
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Culturologia: a Multiculturologia da Extrafisicalidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 cate-

gorias de parestações de trabalho: 

1.  Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

2.  Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

3.  Central Extrafísica de Energia (CEE). 

4.  Comunex-parescola: a dos Cursos Intermissivos. 

5.  Comunex–para-hospital: a dos trânsitos interassistenciais extrafísicos. 

6.  Interlúdio: a Paracognópolis. 

7.  Ofiex: a oficina extrafísica personalizada de conscin. 

8.  Parapsicoteca: a Holoteca Extrafísica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a parestação de trabalho, indicados para a expansão das 

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

01.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PARESTAÇÃO  DE  TRABALHO  DEVE  SER,  RACIONAL- 
MENTE,  MANTIDA  NA  CONDIÇÃO  DE  HIPÓTESE  DE  TEN- 
TATIVA  PARA  QUEM  AINDA  NÃO  DISPÕE  DO  AUTOPA- 

RAPSIQUISMO  INTERASSISTENCIAL  DESENVOLVIDO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite, mesmo na condição de hipótese racio-

nal, a existência das parestações de trabalho? Já manteve contato com alguma parestação de tra-

balho? 
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P A R E S T A M E N T O  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parestamento é o grupo de consciexes qualificadas com análoga função 

parassocial, evolutiva, cosmoética, e exercendo influência similar em determinado campo de ação 

interassistencial extrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. A palavra estamento provém do idioma Espanhol, estamento, “na coroa de 

Aragão, cada Estado concorrente às Cortes; corpos de colegiadores estabelecidos pelo estatuto 

real”, e esta do idioma Catalão Medieval, estament, “estamento”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Estamento extrafísico. 2.  Estamento parassocial. 

Neologia. O vocábulo parestamento e as 3 expressões compostas parestamento evolu-

ciológico, parestamento serenológico e parestamento galáctico são neologismos técnicos da Ex-

trafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Estamento social. 2.  Estamento político. 3.  Estamento burocrático.  

4.  Estamento profissional. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o Paraconviviarium; o modus vivendi 

multidimensional; o Paracognitarium; o Paraperceptarium; os skills paraperceptivos; o know- 

-how parapsíquico extrafísico; o modus operandi parapsíquico, extrafísico, intelectivo, cosmoéti-

co; a paraworkmanship; o high profile parapsíquico; o status parassocial; o corpus consciencial 

mantenedor das Centrais Extrafísicas. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da hiperacuidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraconvivialidade harmônica; os harmonopen-

senes; a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paragrupopensenes; 

a paragrupopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; as influências pensêni-

cas recíprocas; a afinidade pensênica regendo os contatos interdimensionais; a atração omnidi-

mensional entre holopensenes afins. 

 

Fatologia: a diferença entre estamento e classe ou casta; o entendimento da conscin 

lúcida das pararrealidades; o governo estamental; a situação estamental humana; a assembleia;  

o congresso; o parlamento; o numerus clausus sendo o número previamente estipulado de pessoas 

admissíveis ao grupo qualificado, por exemplo, na universidade, carreira ou estamento, por dispo-

sição superior. 

 

Parafatologia: o parestamento; o quadro ou elenco grupocármico estamental; a autovi-

vência do estado vibracional (EV) profilático por parte da conscin lúcida; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal capaz de apontar as realidades estamentais extrafísicas; as afinidades in-

terconscienciais derivadas de parestamento comum. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo empatia-afeição-com-

preensão; o sinergismo força presencial–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo potente 
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das paramizades; o sinergismo das ECs entrosadas; o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holos-

fera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseve-

rante. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdepen-

dência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; os 

princípios da convivialidade da Paradiplomacia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do 

paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do maxi-

mecanismo multidimensional interassistencial; o princípio da hierarquia evolutiva. 

Codigologia: o código paragrupal de Cosmoética; os códigos parassociais de cada pa-

restamento. 

Teoriologia: a teoria da Paraconviviologia Cosmoética. 

Tecnologia: as técnicas da paraconvivialidade sadia; as técnicas paradiplomáticas;  

a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a paratécnica; a Paratecnologia Intelecti-

va Assistencial; a habilidade paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave na Pa-

ratecnologia da intelecção; a Paramnemotécnica; a técnica do aproveitamento máximo do tempo 

existencial. 

Voluntariologia: o paravoluntariado interassistencial; os corpos funcionais do paravo-

luntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Paraconviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio 

Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível das CLs. 

Efeitologia: os efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementa-

res na dinamização da aprendizagem evolutiva; os efeitos preparatórios do convívio interdimen-

sional estreito para a futura ressoma da consciex e dessoma da conscin; o efeito halo sadio da 

amizade sincera entre duas consciências; os efeitos da relação de discernimento no fortalecimen-

to das capacidades individuais e grupais; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática 

cosmoética no nível de amparabilidade física ou extrafísica; os efeitos cognitivos da solidarieda-

de interassistencial em qualquer dimensão; o efeito tarístico da exemplificação da interassisten-

cialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação; o efeito da 

Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na inserção consciencial em determinado parestamento. 

Enumerologia: as paraprocedências similares; as paraqualificações semelhantes; as pa-

rafunções equivalentes; as paracondutas congruentes; os parassaberes equiparados; os paravalo-

res compartilhados; os paracompromissos convergentes. 

Binomiologia: o binômio governo da maioria–direitos da minoria; o binômio aprendi-

zagem-desenvolvimento; o binômio paradireitos-paradeveres; o binômio paracompetências-pa-

rarresponsabilidades. 

Interaciologia: a interação paracorpo docente–paracorpo discente dos Cursos Inter-

missivos; a interação paracorpo de assistentes–paracorpo de assistidos nas comunexes-hospitais. 

Crescendologia: o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo Ética Humana–Cosmoé-

tica; o crescendo democracia global–democracia cósmica; o crescendo amoralidade–imoralida-

de–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo Ética Social Humana–Cosmoética; o crescendo pes-

quisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica cosmovisiológica; o crescendo recexológico 

retrorrotinas inúteis–rotinas úteis–pararrotinas úteis; o crescendo da escalada intermissiva com 

a consciex alçando melhores níveis evolutivos a cada novo compléxis. 

Trinomiologia: o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; 

o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalis-

mo-Megafraternismo. 

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

riedade-confiabilidade; o convívio sadio com a diversidade ideológica quanto ao polinômio valo-

res parassociais–valores paraculturais–valores parapolíticos; a atenção às diferenças individuais 

quanto ao polinômio saberes-habilidades-competências-especializações; o respeito à diversidade 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

16970 

consciencial quanto ao polinômio autoridade cognitiva–autoridade funcional–autoridade viven-

cial–autoridade cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo Interlúdio / Baratrosfera; o antagonismo intermis-

são mudancista / intermissão regressista. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; 

a proexocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da interdepen-

dência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade;  

a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a parapsicofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a maturo-

teca; a pacificoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Parassociologia; a Paraetologia; a Paraconvi-

viologia; a Parestamentologia; a Intermissiologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia;  

a Evoluciologia; a Paraprocedenciologia; a Colegiologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens paragregarius; o Homo sapiens paragruppalis; o Homo 

sapiens paraconvivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens paradiplomata; o Ho-

mo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens conscientio-

crata; o Homo sapiens paracognopolita; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parestamento evoluciológico = o grupo de consciexes qualificadas com 

análoga função parassocial, evolutiva, cosmoética e influência no campo de ação interassistencial 

extrafísica da Evoluciologia; parestamento serenológico = o grupo de consciexes qualificadas 

com análoga função parassocial, evolutiva, cosmoética e influência no campo de ação interassis-

tencial extrafísica da Serenologia; parestamento galáctico = o grupo de consciexes qualificadas 
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(Consciexes Livres) com análoga função parassocial, evolutiva, cosmoética e influência no cam-

po de ação interassistencial extrafísica das galáxias. 

 

Culturologia: a Parassociologia; a paracultura da Extrafisicologia; a cultura da hipe-

racuidade extrafísica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parassociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 ca-

tegorias de parestamentos básicos: 

1.  Evoluciologia. O parestamento do grupocarma de paralíderes evolutivos – evolució-

logos, Serenões, Consciexes Livres – definindo as bases do poder parassocial, extrafísico, inter-

missivo, cosmoético ou paradireitológico. 

2.  Extrafisicologia. O parestamento do grupo de consciexes componentes do governo 

de cada comunex sadia, evoluída, inclusive com o funcionamento das Centrais Extrafísicas. 

3.  Interassistenciologia. O parestamento do grupo de consciexes componentes do maxi-

mecanismo interassistencial multidimensional. 

4.  Paracolegiologia. O parestamento constituído por Hominis sapiens evolutiologus do 

Paracolégio Invisível dos Evoluciólogos. 

5.  Parapedagogiologia. O parestamento do grupo de consciexes formando o corpo pa-

radocente dos Cursos Intermissivos (CIs). 

6.  Paraprocedenciologia. O parestamento dos componentes da comunex do paradomi-

cílio da consciex constituindo, oportunamente, a paraprocedência desta quando ressoma e se torna 

conscin. 

7.  Serenologia. O parestamento constituído por Hominis sapiens serenissimus do Para-

colégio Invisível dos Serenões. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Paraaculturação:  Parassociologia;  Homeostático. 

02.  Paraconstructura:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Paraetologia:  Parassociologia;  Neutro. 

06.  Paraevidência:  Autoparapesquisologia;  Neutro. 

07.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Pararrealidade  conscienciológica:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Paravoluntariado:  Paravoluntariologia;  Homeostático. 

14.  Parestação  de  trabalho:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

 

A  COMPREENSÃO  DO  PARESTAMENTO  AMPLIA  A  LUCI-
DEZ  DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  QUANTO  AOS  TRA-
BALHOS  EM  EQUIPE,  AS  MAXIPROÉXIS  GRUPAIS  E  IN-
TERASSISTENCIALIDADES  NA  CONDIÇÃO  DE  MINIPEÇA. 
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Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o conceito do parestamento? Tal 

neoverpon esclarece mais profundamente a vida extrafísica? 
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P A R E X C U R S Ã O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parexcursão interassistencial é o trabalho de grupo, dirigido por ampa-

radores extrafísicos, levando determinada equipe de consciexes e conscins projetadas a localidade 

ou paralocalidade com objetivo específico de realização de atividades tarísticas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, para, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra excursão procede do idioma Latim, excursio, “excursão; via-

gem”, do radical de excursum, supino de excurrere, “correr para fora; sair correndo; estender-se; 

adiantar-se; avançar; exceder; sobrar”. Apareceu no Século XVII. O prefixo inter vem do mesmo 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência deriva igual-

mente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio 

presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; compare-

cer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Paraviagem interassistencial. 2.  Excursão extrafísica interassisten-

cial. 

Neologia. As 3 expressões compostas parexcursão interassistencial, parexcursão inte-

rassistencial básica e parexcursão interassistencial avançada são neologismos técnicos da Inte-

rassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Excursão intrafísica. 2.  Excursão assistencial. 3.  Parexperimento 

individual. 

Estrangeirismologia: o bon voyage; a expedición tarística; a travelling person; a tour-

née extrafísica; o puteshestvennik extrafísico assistencial; o globetrotter projetivo; o know-how 

quanto à projetabilidade lúcida; o upgrade projetivo; a interassistência sans frontières. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal interassistencial; o holopensene pessoal projecio-

lógico; o holopensene pessoal predisponente à participação em paragrupo interassistencial; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os projecio-

pensenes; a projeciopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o senso de pertencimento a locais nunca visitados intrafisicamente; a dissolu-

ção dos travões do egocentrismo; a predisposição à assistência; a autocrítica frente às próprias ex-

periências; o autesforço contínuo; a maturidade conviviológica; o estudo técnico da Projeciologia 

visando à saturação mental; a diminuição dos autoconflitos egoicos; o desenvolvimento paulatino 

da autopacificação; a rememoração fragmentária dos acontecimentos projetivos; os gaps de me-

mória; a necessidade de reflexão e paciência para compreender as vivências projetivas; o acúmulo 

de experiências esclarecedoras; a assunção dos trafores; a maturidade precoce; a escrita retributi-

va; a autossatisfação íntima; o posicionamento interassistencial; a sensação de estar sendo peça 

útil no maximecanismo evolutivo; os impactos intrafísicos da reurbex; a consolidação na dimen-

são intrafísica da realidade consciencial integral; a interassistencialidade teática; a expansão da 

mentalidade pessoal; a interassistencialidade prática em grupo; o crescente senso de autoconfian-

ça; a lucidez nas ações do dia a dia; a holomaturidade. 
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Parafatologia: a parexcursão interassistencial; as excursões projetivas grupais e guiadas 

visando estudar ambientes, grupos ou locais específicos; as parexcursões com foco na limpeza 

energética de ambientes; os paragrupos assistenciais interessados em resgates extrafísicos; os gru-

pos de trabalho extrafísico assistindo conscins acidentadas; a paravisita a museus e locais históri-

cos; as parexcursões internacionais; os parapsicodramas preparatórios para a interassistência;  

o contato com paragrupos volitativos; os vexames extrafísicos elucidativos; as projeções com me-

nor lucidez; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o empenho na manutenção dos 

EVs; a flexibilidade energossomática predispondo à projetabilidade; a descoincidência dos veícu-

los de manifestação da consciência; as paracicatrizes do psicossoma; a paracognição; as paratec-

nologias avançadas; a lucidez extrafísica expandida; os banhos energéticos confirmatórios; a pro-

jeção patrocinada por amparador extrafísico; as sincronicidades conectando fatos e parafatos; os 

reencontros extrafísicos impactantes com consciências assistidas; a expansão da gratidão aos am-

paradores extrafísicos; o reconhecimento da própria realidade consciencial sem o restringimento 

intrafísico; a atuação ombro a ombro com consciências amparadoras; o reconhecimento da locali-

dade visitada extrafisicamente; a psicometria das paralocalidades; as vivências projetivas interas-

sistenciais auxiliando no desenvolvimento docente; a paradocência; a limpeza paulatina do passa-

do pessoal; o público-alvo multidimensional da assistência enquanto fonte de informação sobre  

o assistente; o reconhecimento de ambientes relacionados com retrovidas; as autorretrocognições 

sadias; o vínculo multimilenar entre consciências; o afeto criando conexões e possibilitando res-

gates extrafísicos; a reurbanização extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo amparador-assistente-as-

sistido; o sinergismo parapsiquismo-interassistencialidade. 

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

o assistente ser o primeiro assistido; o princípio da interassistencialidade; o princípio do Maxi-

mecanismo Multidimensional Interassistencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código de conduta pessoal; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria do curso grupocármico; a teoria do corpo ob-

jetivo. 

Tecnologia: a aplicação de técnicas projetivas; as técnicas energéticas; a identificação 

da técnica da energética projetiva mais afinizada com o experimentador; as técnicas assistenci-

ais; a técnica de dessensibilização sistemática; as técnicas de vida otimizadoras. 

Voluntariologia: o voluntariado engajado inserindo o voluntário em paragrupos assis-

tenciais; o paravoluntariado técnico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-

metrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o labcon personalíssimo utili-

zado para a interassistência; as experiências projetivas atuando ao modo de laboratório evolutivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colé-

gio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Amparologia; o Colégio Invisível da 

Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbano-

logia. 
Efeitologia: os efeitos diuturnos dos trabalhos assistenciais noturnos; o efeito salutar do 

autodiscernimento quanto às parapercepções; o efeito das reciclagens no autodesenvolvimento 

assistencial; os efeitos da interassistencialidade gerando homeostasia; o efeito da projetabilida-

de lúcida na recuperação de cons; os efeitos da Cosmoética aplicada; o efeito da Projeciologia 

na expansão da mundividência pessoal; o efeito potencializado da assistência grupal. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes das neovivências projetivas; as neossi-

napses decorrentes do autoinvestimento na rememoração projetiva. 
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Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo da interassistencialidade; o ci-

clo multiexistencial pessoal (CMP) multimilenar. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assim-desassim; o binô-

mio intencionalidade qualificada–desenvolvimento assistencial; o binômio ortopensenidade-au-

todesassédio; o binômio trafor-assistência; o binômio discrição intrafísica–exposição extrafísica; 

o binômio acoplamento com o amparador–compreensão da carência dos assistidos. 

Interaciologia: a interação com consciexes de ambientes paratroposféricos; a interação 

cérebro-paracérebro-mentalsoma; a interação experimentação-autocrítica-reflexão; a interação 

egocarma-grupocarma-policarma; a interação vida extrafísica–vida intrafísica. 

Crescendologia: o crescendo da maturidade consciencial; o crescendo da assistenciali-

dade; a ampliação da amparabilidade por meio do crescendo tacon-tares; a qualificação da assis-

tência no crescendo indivíduo-grupo; o crescendo assistência intrafísica–assistência multidimen-

sional. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo assédio / amparo; o antagonismo vigília física ordi-

nária / projeção da consciência; o antagonismo autocertezas obtusas / autoquestionamentos fér-

teis; o antagonismo arcaísmos / renovações; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo vida 

trancada / vida projetiva. 
Paradoxologia: o paradoxo de sair de si, distanciando-se literalmente do soma, para 

enxergar-se melhor. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade; as leis do Paradireito; as leis da Cosmoética. 

Filiologia: a parassociofilia; a intermissiofilia; a parexcursionofilia; a parexperimentofi-

lia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a abertismofilia. 

Fobiologia: a ausência da espectrofobia; a eliminação da projeciofobia; a superação da 

tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ecto-

pia afetiva (SEA); a síndrome da subjugação; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a megalomania restringindo a interassistencialidade; a mania de querer ser 

apenas assistido ou apenas assistente; a mania de querer ter o controle total. 

Mitologia: o mito do herói; o mito do salvacionismo; o mito da infalibilidade do assis-

tente; a desmitificação da projeção da consciência; o mito do desenvolvimento projetivo instantâ-

neo; o mito da solidão. 

Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a men-

talsomatoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; 

a Parafenomenologia; a Autexperimentologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Cosmoeticologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as equipexes especializadas; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens parexcursor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens 

conviventialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens cosmoethicus. 
 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parexcursão interassistencial básica = aquela envolvendo grupo de cons-

cins projetoras não veteranas, ocorrendo esporadicamente ou com baixa regularidade e visando 

principalmente ao desenvolvimento progressivo da desassedialidade; parexcursão interassistencial 

avançada = aquela envolvendo grupo de conscins projetoras veteranas, com maior protagonismo 

na equipex, possuidoras de expressivo discernimento e liderança, atuando com maior lucidez 

quanto à reurbex. 

 

Culturologia: a cultura projeciológica; a cultura paracientífica multidimensional; a cul-

tura evolutiva; a Culturologia Cosmoética; a cultura interassistencial; a cultura bioenergética; 

a cultura da gratidão; a cultura da inclusão do parapsiquismo lúcido interassistencial na cotidia-

nidade; a Paraculturologia da Extrafisicologia. 

 

Perdularismo. Milhões de conscins ainda vivem ignorantes quanto à multidimensionali-

dade teática experienciando existência humana trancada, desperdiçando a megaoportunidade de 

autodesenvolvimento de maturidade e autoconscientização. 

Vontade. A aplicação de técnicas projetivas e energéticas, além do estudo aprofundado, 

é o caminho para o desenvolvimento do autoparapsiquismo. A vontade é essencial para atingir as 

metas evolutivas autodesignadas. 

Projetabilidade. A teática pressupõe 1% de teoria e 99% de prática. O estudo dos trata-

dos conscienciológicos, em especial o Projeciologia e o Homo sapiens reurbanisatus, leva à satu-

ração mental e à qualificação da intencionalidade, predispondo ao contato com amparo extrafísico 

e à participação em atividades projetivas interassistenciais. 

Desperticidade. A capacidade de a conscin manter a retilinearidade pensênica e a auto-

desassedialidade qualifica a atuação interassistencial, podendo assumir tarefas diferenciadas  

e amplificadas, devido à maior estabilidade ao lidar com situações críticas. 

Responsabilidade. Despertar para a factível oportunidade de assistência aos trabalhos 

realizados no âmbito da reurbex, ainda na condição de conscin, incrementa o rol de responsabili-

dades do intermissivista ressomado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a parexcursão interassistencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Agente  antiprojeção  consciente:  Projeciologia;  Nosográfico. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autamparo:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

07.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Extrafisicalidade:  Multidimensiologia;  Neutro. 

11.  Fenômeno  projetivo  ambivalente:  Parafenomenologia;  Neutro. 

12.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

15.  Projecioterapeuta:  Paraclinicologia;  Homeostático. 

 

A  PAREXCURSÃO  INTERASSISTENCIAL  É  META  FACTÍVEL  

AO  INTERMISSIVISTA  EM  BUSCA  DE  EXPANDIR  AS  EXPE-
RIÊNCIAS  QUAL  MINIPEÇA  NO  MAXIMECANISMO  MULTIDI-
MENSIONAL  INTERASSISTENCIAL  ALINHADA  À  REURBEX. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre a possibilidade de utilizar a projeta-

bilidade como catalisadora da interassistencialidade? Quais efeitos práticos vem haurindo das 

próprias experiências projetivas? Como avalia o empenho na geração de experiências projetivas 

assistenciais? 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parexcursão interplanetária é o trabalho de grupo, aplicado nos Cursos 

Intermissivos (CIs), dirigido por mestre de volitação, levando determinada equipe de consciexes 

estudantes a planeta habitado, distante da Terra, a fim de potencializar teaticamente o discerni-

mento da megafraternidade dos intermissivistas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição para provém do idioma Grego, pará, “por inter-

médio de; para além de”. A palavra excursão procede do idioma Latim, excursio, “excursão; via-

gem”, do radical de excursum, supino de excurrere, “correr para fora; sair correndo; estender-se; 

adiantar-se; avançar; exceder; sobrar”. Apareceu no Século XVII. O prefixo inter vem do mesmo 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo planetário deriva 

também do idioma Latim, planetarius, “astrólogo”. Surgiu igualmente no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Visitologia interplanetária. 2.  Visitologia parapedagógica. 3.  Parex-

pedição cósmica. 4.  Excursão intermissivista. 5.  Curso Intermissivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo excursão: ex-

cursionar; excursionismo; excursionista; excursivo; excurso; parexcursão; parexcursionismo; 

parexcursionista. 

Neologia. As 3 expressões compostas parexcursão interplanetária, parexcursão inter-

planetária pressentida e parexcursão interplanetária rememorada são neologismos técnicos da 

Intermissiologia. 

Antonimologia: 1.  Transmigraciologia interplanetária. 2.  Visitologia de Serenão extra-

terrestre à Terra. 3.  Excursão científica. 4.  Expedição educativa. 5.  Tertúlia conscienciológica. 

Estrangeirismologia: o Intermissarium; o megacurriculum vitae intermissivo; o Retro-

cognitarium; a tournée extrafísica; o extraphysical outer space; as extraphysical long-range vo-

yages; os spaceflights do Curso Intermissivo; o psicossoma rocket. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Holomnemônica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos parapensenes universalistas; a parapensenida-

de; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o carregamento 

pensênico no pen; as consciexes mais carentes das experiências interplanetárias. 

 

Fatologia: o interesse da conscin intermissivista na Astronáutica; a quebra dos travões 

do egocentrismo; a vocação acendrada para a fraternidade; a interassistencialidade teática; a aute-

liminação dos racismos, xenofobismos e separatismos; o acatamento ao Universalismo Maior;  

o autoposicionamento tarístico contra à Dogmática; a busca da demolição das fronteiras, das mu-

ralhas e das paredes para a vivência do abraço universal; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a parexcursão interplanetária; o parexcursionismo intermissivo; o pe-

queno grupo de intermissivistas em cada parexcursão; a eficiência do bordejo interplanetário;  

a parexperimentação inesquecível; a expansão da mentalidade pessoal; a aquisição do senso uni-

versalista; a origem das inspirações dos artistas produtores de ficção científica; a Parapedagogio-

logia Prática no Universo da Parastronomia; a evolução consciencial vista pelo ângulo da auto-

consciencialidade extrafísica sadia; as retrovivências extrafísicas; a fixação das lembranças inter-

missivas; as intuições pessoais do senso de fraternidade expandido; os indícios pessoais do Curso 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

16979 

Intermissivo; a escolaridade extrafísica revivida; as excursões extrafísicas de aprendizagem; os 

estudos em grupo; a dinamização extrafísica da autevolução; as Sociexes; as primeiras noções 

pessoais, intermissivas, da Para-Humanidade; a universalidade dos mundos habitados; os psi-

cossomas diversificados; os somas diversificados; as alterações holossomáticas das para-

populações; a Parademografologia; o número incalculável de componentes da Família Interplane-

tária ou Cósmica; as autorretrocognições sadias; a autocolocação da conscin adequadamente nos 

cenários do Cosmos; a amplificação da cosmovisão dos intermissivistas; o preparo mais aprofun-

dado da autoproéxis; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal; a melhoria da paraprocedência pessoal; as parexcursões interplanetárias 

embasando as reurbanizações extrafísicas e preparando o terreno intrafísico para a Paradireitolo-

gia, a Paradiplomacia e o Estado Mundial; as neoverpons inéditas da Conscienciologia; 

a Descrenciologia Teórica; a Descrenciologia Prática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–Memoriologia–Autoproexologia. 

Principiologia: o princípio da vida consciencial semeado em bilhões de galáxias. 

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

Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento; a hipótese astronômica de miríades de pla-

netas habitados; a teoria da holomemória integral holobiográfica. 

Tecnologia: as técnicas paradidáticas dos Cursos Intermissivos; a técnica das rememo-

rações multifacetadas; a paramnemotécnica. 

Voluntariologia: o paravoluntariado técnico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da exoprojeção. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos. 

Efeitologia: o efeito impactante da apreensão da amplitude do Cosmos e da diversidade 

de manifestações conscienciais possíveis; os efeitos da saturação da noção vivenciada da mega-

fraternidade. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses intermissivas dos paracons. 

Ciclologia: o ciclo intrafisicalidade-intermissibilidade. 

Enumerologia: as ideias inatas; as cognições latentes; o autoconhecimento ínsito; o ga-

barito endógeno; a experimentação congênita; a bagagem paragenética; a holobiografia intermis-

siva. 

Binomiologia: o binômio memória humana–memória extrafísica. 

Interaciologia: a interação interesse ufológico–parexcursão interplanetária. 

Crescendologia: o crescendo parexcursão interplanetária–condição da Pré-Mãe. 

Trinomiologia: o trinômio dessoma–intermissão lúcida–ressoma com proéxis. 

Polinomiologia: o polinômio autorretrocognição-autorreflexão-autorrecin-autoproéxis. 

Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida intermissiva. 

Politicologia: a conscienciocracia; a paradiplomacia intergaláctica. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a paraneofilia; a astronomofilia; a parassociofilia; a intermissiofilia; a parex-

cursionofilia; a parexperimentofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: a pararruptura dos mitos sectários de superioridade. 

Holotecologia: a astronomoteca; a intermissioteca; a paratecnoteca; a cosmoconscien-

cioteca; a paradireitoteca; a geografoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Consciexologia; a Holo-

memória; a Astronomia; a Astronáutica; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia;  

a Paratecnologia; a Parageografologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a consciência interplanetária; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o reurbanista extrafísico; o excursionista interpla-

netário; o ex-excursionista interplanetário intermissivista; o parexcursionista interplanetário;  

o guia expedicionário intergaláctico. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a reurbanista extrafísica; a excursionista inter-

planetária; a ex-excursionista interplanetária intermissivista; a parexcursionista interplanetária;  

a guia expedicionária intergaláctica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parexcursor; o Homo sapiens planetarius; o Homo sa-

piens intermissivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens poly-

matha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parexcursão interplanetária pressentida = a da conscin intermissivista 

sentida sem lembranças definidas; parexcursão interplanetária rememorada = a da conscin inter-

missivista lembrando, com alguma clareza, de flashes ou episódios das experiências extrafísicas. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Intermissibilidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a parexcursão interplanetária, indicados para a expansão 

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

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

06.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Comitê  de  pararrecepção:  Intermissiologia;  Neutro. 
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08.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Intermissão  prolongada:  Intermissiologia;  Neutro. 

12.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

A  PAREXCURSÃO  INTERPLANETÁRIA  DEIXA  MARCAS  

INDELÉVEIS  DO  IMPACTO  DA  MEGAFRATERNIDADE 
NA  HOLOMEMÓRIA,  PREDISPONDO  AS  CONSCINS  INTER-
MISSIVISTAS  AO  VOLUNTARIADO  CONSCIENCIOLÓGICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a hipótese da parexcursão interplanetá-

ria? Você se inclui entre os ex-excursionistas interplanetários intermissivistas? 
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P A R E X T R A P O L A C I O N I S M O  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O parextrapolacionismo é a experiência parafenomenológica de antecipa-

ção do próprio nível evolutivo, ou a extrapolação parapsíquica, ocorrida na extrafisicalidade, ato 

transcendental ou parafato marcante, seja para a conscin projetada com lucidez ou para a consciex 

durante o período da intermissão. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermé-

dio de; para além de”. O vocábulo extrapolação deriva do idioma Francês, extrapolation, adapta-

do do idioma Alemão, extrapolation, “qualquer processo com que se infere o comportamento da 

função fora de 1 intervalo, mediante o seu comportamento dentro deste intervalo”, termo criado 

pelo filósofo e químico alemão Wilhelm Ostwald (1853–1932) em contraposição a interpolação. 

Surgiu no Século XX. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “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”, sendo forma-

dor de termos de ação a partir de certos verbos.  

Sinonimologia: 1.  Extrapolacionismo parapsíquico extrafísico. 2.  Extrapolação para-

psíquica multidimensional.   

Neologia. O vocábulo parextrapolacionismo e as duas expressões compostas parextra-

polacionismo tenepessológico e parextrapolacionismo ofiexológico são neologismos técnicos da 

Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Extrapolacionismo. 2.  Extrapolacionismo parapsíquico. 3.  Fenôme-

no da extrapolação intrafísica. 

Estrangeirismologia: o timing da autexperiência; o post-scriptum da vida futura; o mo-

mentum maximum evolutivo ímpar; o insight esclarecedor; a happy hour multidimensional; o es-

tudo dos trailers da próxima etapa evolutiva; o Paraperceptarium; os skills paraperceptivos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Extrafisicologia; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: o extrapolacionismo intrafísico vivenciado e reconhecido pela conscin lúcida. 

 

Parafatologia: o parextrapolacionismo; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a megaprojeção consciente; a projeção 

consciente vexaminosa; a aparição compartilhada; o encontro extrafísico com Serenão; a parex-

cursão a Sociexes Avançadas; o ato de testemunhar a manifestação de Consciex Livre (CL);  

a Transmigraciologia Extrafísica Extraterrestre. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade convencional–intelectualidade parapsí-

quica. 

Principiologia: o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios 

parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da Parapercepciologia; o prin-
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cípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do 

maximecanismo multidimensional interassistencial; o princípio da inseparabilidade grupocár-

mica. 

Codigologia: o nível teático do código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo  

a qualidade, quantidade, profundidade, extensão, frequência, multidimensionalidade e autapro-

veitamento das parextrapolações evolutivas; o código grupal de Cosmoética (CGC) da parapre-

ceptoria regrando os limites no patrocínio das parextrapolações. 

Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria do conscienciês. 

Tecnologia: a paratécnica; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade para-

técnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave na Paratecnologia da intelecção; a Para-

tecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da ofiex; a Paramnemotécnica. 

Voluntariologia: o voluntariado parapsíquico, intelectual, extraprofissional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;  

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório cons-

cienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Para-

tecnologia. 

Efeitologia: os efeitos transcendentes das parextrapolações sadias, regulares, providen-

ciais e heteropromovidas na eficácia interassistencial. 

Neossinapsologia: as parassinapses, neossinapses e paraneossinapses geradas pelos 

extrapolacionismos parapsíquicos. 

Ciclologia: o ciclo intermissão-intrafisicalidade; o ciclo Tecnologia-Paratecnologia;  

o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro 

consciencial; o binômio (dupla) líder-liderado; o binômio coadjuvação intrafísica–protagonismo 

extrafísico; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio identidade ci-

vil–identidade extra; o binômio faculdades mentais–percepções extrassensoriais; o binômio de-

manda interassistencial–parextrapolação evolutiva. 

Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a in-

teração soma-macrossoma; a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Conven-

cional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação auto-

cognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação neuroectoplasmia-pa-

racirurgias; a interação egocídio cosmoético–proveito parextrapolacionista. 

Crescendologia: o crescendo autodidatismo físico–autodidatismo parapsíquico; o cres-

cendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o crescendo EV–arco voltaico craniocha-

cral; o crescendo tenepes–ofiex pessoal; o crescendo parapsiquismo físico–parapsiquismo inte-

lectual; o crescendo autopercepção-autoparapercepção; o crescendo psicografia-pangrafia;  

o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo evolutivo pela 

acumulação dos achados paratécnicos.  

Trinomiologia: o trinômio neoverdades-neoideias-neologismos; o trinômio saber ouvir 

(paraouvidos)–saber enxergar (paraolhos)–saber interpretar (paraintenção). 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo radical apedeutismo formal / erudição parapsíqui-

ca; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo mão na mão / canga no pescoço; o antagonismo 

atrator de amparador / atrator de assediador; o antagonismo psicosfera florescente / psicosfera 

apagada; o antagonismo distinção extrafísica / fama apenas intrafísica; o antagonismo paraper-

ceptibilidade / materialidade; o antagonismo parextrapolacionismo homeostático / parextrapola-

cionismo baratrosférico. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a intelectocracia; a tecnocracia; a evolucio-

cracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a cosmocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a parapsicofilia; a energofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a comunicoteca; a men-

talsomatoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; a Previvenciologia; a Au-

texperimentologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Interassis-

tenciologia; a Cosmoeticologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo 

sapiens assistentialis; o Homo sapiens sensitivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parextrapolacionismo tenepessológico = a extrapolação parapsíquica, 

ocorrida na extrafisicalidade, ato transcendental ou parafato marcante, para a conscin tenepessista 

ativa, homem ou mulher; parextrapolacionismo ofiexológico = a extrapolação parapsíquica, ocor-

rida na extrafisicalidade, ato transcendental ou parafato marcante, para a conscin ofiexista ativa, 

homem ou mulher. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Extrafisicologia; a cultura da Interassistenciologia 

Parapsíquica Cosmoética. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ca-

tegorias de extrapolações fundamentadas na Autoparapercepciologia: 

01.  Extrapolação paracognitiva: a descoberta de neoparaverpon. 

02.  Extrapolação paraintelectiva: a elaboração parataquipensênica prolífica. 
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03.  Extrapolação paralaboral: a supressão das autoparacompetências interassisten-

ciais. 

04.  Extrapolação paramnemônica: a recuperação de megacons intermissivos. 

05.  Extrapolação parapensênica: a expansão da autoconsciencialidade hígida. 

06.  Extrapolação paraperceptiva: a apreensão de parapercepto singular. 

07.  Extrapolação paratécnica: a utilização de pararrecurso vanguardista. 

08.  Extrapolação paravivencial: a experimentação de parafenômeno avançado. 

09.  Extrapolação parempática: a sensibilização da maxifraternidade fora de série. 

10.  Extrapolação parenergética: o transbordo das ECs balsâmicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

06.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Heteropromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

11.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

12.  Paratécnica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

14.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

15.  Transmigraciologia  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  EXTRAPOLAÇÃO  PARAPSÍQUICA,  OCORRIDA  NA  EX- 
TRAFISICALIDADE,  SEJA  COM  A  CONSCIN  PROJETADA,  
OU  COM  A  CONSCIEX  DURANTE  A  INTERMISSÃO,  DEVE  

SEMPRE  TER  BEM  IDENTIFICADA  A  RAZÃO  DE  SER. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum fenômeno atribuível ao pa-

rextrapolacionismo? Quais os proveitos advindos da autovivência? 
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P A R T E I R A    P R Á T I C A  
( C U I D A D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A parteira prática é a conscin portadora de ginossoma, especialista em par-

tos, promovendo o cuidado às gestantes, parturientes, puérperas, recém-nascidos e familiares, 

atendendo às necessidades físicas, emocionais e socioculturais, detentora de conhecimento empí-

rico e sem embasamento científico, na condição autônoma e / ou vinculada à equipe multiprofis-

sional de instituições de saúde. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra parto procede do idioma Latim, partus, “parto; fruto do ventre; 

criança; feto; nihada; produção; barrigada (dos animais)”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo par-

teira apareceu no Século XIV. O termo prática vem do mesmo idioma Latim, practice, e este do 

idioma Grego, praktikós, “a Ciência prática, em oposição à Ciência especulativa”. Surgiu no Sé-

culo XV. 

Sinonimologia: 1.  Parteira leiga. 2.  Parteira tradicional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo parteira: 

parteiro; partejada; partejado; partejamento; partejar; partejo; parto; parturejada; parturejado; 

parturejar; parturição; parturida; parturido; parturiente; parturir. 

Neologia. As duas expressões compostas parteira prática monovisiológica e parteira 

prática cosmovisiológica são neologismos técnicos da Cuidadologia.  

Antonimologia: 1.  Doula. 2.  Ginecologista. 3.  Enfermeira-puericultora. 4.  Obstetriz.  

5.  Obstetra. 6.  Tocólogo. 

Estrangeirismologia: a disponibilização full time para a assistência; os insigths retro-

cognitivos; o know-how proveniente de retrovidas; a maieutike. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assistencialidade ressomática. 

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

megashow feminino. Parteira: recepcionista interdimensional. 

Citaciologia: – Parteiras são mulheres detentoras de conhecimento sobre “a arte de bo-

tar gente no mundo” (Mário Souto Maior, 1920–2001). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da assistência intrafísica na ressoma; a pensenosfe-

ra da gestante; o holopensene do local da assistência; o holopensene grupal; o holopensene da res-

soma; a atenção aos parapensenes; a parapensenidade; o holopensene da megafraternidade; a per-

cepção do padrão pensênico da parturição; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene;  

a materpensenidade; os rastropensenes; a rastropensenidade; a percepção singular dos heteropen-

senes de cada assistência; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os praxipensenes; a pra-

xipensenidade; os etnopensenes; a etnopensenidade; os heredopensenes; a heredopensenidade; os 

interpensenes; a interpensenidade; o seripensene; a seripensenidade; os autopensenes focados no 

assistido; a pensenidade de preocupação da parteira quanto ao bem estar da parturiente e do resso-

mante. 

 

Fatologia: o parto domiciliar; a recepção ressomática; o acolhimento ao nascituro; o cui-

dado com a parturiente; o universalismo característico da arte de partejar; a singularidade inter-

pessoal do atendimento; o incentivo e a orientação quanto à amamentação do recém-ressomado;  

a superação do ego na assistência ao partejo; os reencontros grupocármicos no exercício do parte-

jo; o discernimento quando surge a rejeição ao ressomante; a prontidão para o atendimento supe-

rando os obstáculos físicos e os limites pessoais; o desapego material em favor da assistência sem 
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esperar devolução ou algo em troca; a limitação terapêutica; a inacessibilidade devido à distância 

dificultando a busca de recursos assistenciais nas emergências; o desafio das caminhadas longín-

quas até chegar ao local do atendimento; o conhecimento pessoal formado por sincretismos, cren-

dices, dogmas, curandeirismos, superstições e simpatias no atendimento à parturiente; a autocon-

fiança promovendo atmosfera para a heteroconfiança; a tensão da parteira no exercício da função; 

as desigualdades sociais, regionais, culturais e territoriais; o reconhecimento e o respeito da co-

munidade; as complicações no pós-parto; a evitação de atendimento ao parto por instituições de 

saúde até o Século XIX, sendo considerado impróprio e indecente; a institucionalização e medica-

lização do parto; a violência obstétrica nas instituições de saúde; o modelo intervencionista desau-

torizado ou desconhecido pela parturiente; a dessoma do recém-ressomado; a percepção antecipa-

da da dessoma materna ainda no pré-parto; a perseguição às parteiras consideradas bruxas pela 

Inquisição durante os Séculos XV a XVIII; o alto índice de mortalidade puérpera e de recém-nas-

cidos na Idade Média; a transmissão de conhecimento do ofício de partejar às iniciantes; o desli-

gamento do cordão de ligação mãe-filho; a sensação de missão cumprida no final da assistência;  

a convergência assistencial proexológica da conscin assistente.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias cardio-

chacrais da maternagem; a atuação da equipex em momento crítico; o entendimento do conceito 

de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a retrocognição oportuna; as 

habilidades seriexológicas construídas; o amparo e a inspiração da equipe extrafísica de função;  

a clariaudiência; a clarividência; a evocação dos amparadores extrafísicos técnicos em assistência; 

a assistência das equipexes interassistenciais pré-ressomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parteira-parturiente; o sinergismo aglutinação de trafo-

res–assistência policármica; o sinergismo energético ginossoma assistente–ginossoma assistido;  

o sinergismo evolutivo desempenho assistencial–autoproéxis; o sinergismo empatia-assistenciali-

dade; o sinergismo conscin assistencial predisposta–equipex amparadora; o sinergismo epicen-

tro assistencial–estagiário assistencial; o sinergismo amparo extrafísico–assistência intrafísica. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade explícito no auxílio ao parto reali-

zado por “parteira” primata (pré-humano); o princípio da maxifraternidade; o princípio da inse-

parabilidade grupocármica; o princípio do Universalismo; o princípio de toda consciência ter 

algo a ensinar e a aprender; o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios 

atos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: os códigos personalíssimos do conhecimento empírico; os códigos da con-

vivência social. 

Teoriologia: a teoria e prática do parto assistido em prol do desenvolvimento da solida-

riedade no processo de hominização; a teoria da bagagem evolutiva enquanto unidade de conhe-

cimento; a teoria da recuperação de cons durante a atuação assistencial; a teoria do amparo fun-

cional; a teoria da seriéxis. 

Tecnologia: a técnica personalíssima de cada parteira; as técnicas do partejo; as técni-

cas milenares da arte de partejar; as técnicas aplicadas na recepção ao recém-ressomado. 

Voluntariologia: o voluntariado exemplarista das parteiras atuando na maioria das ve-

zes sem fins lucrativos; o voluntariado na área da saúde promovendo a recomposição grupocár-

mica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o setting 

de atuação da parteira enquanto labcon; a ressoma na condição de laboratório conscienciológico 

da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos atemporais da solidariedade; o efeito do posicionamento pessoal 

em prol da assistência ao partejo; o efeito halo das energias conscienciais (ECs) fraternas e do 
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sorriso aberto nos processos da interassistência; o efeito do exemplo evolutivo pessoal; os efeitos 

da assistencialidade empática na construção da interconfiança entre parturiente e parteira.  

Neossinapsologia: a conquista de neossinapses tecnológicas e assistenciais oriundas da 

qualificação na arte do partejo; as neossinapses formadas a partir da interação com os ampara-

dores extrafísicos de função; o incentivo à formação de neossinapses no ensino da arte de par-

tejar. 

Ciclologia: os ciclos ressomáticos da consciência; o ciclo interassistencial. 

Enumerologia: os laços grupocármicos; os laços de interconfiança; os laços de grati-

dão; os laços de amizade; os laços afetivos; os laços interassistenciais; os laços evolutivos. 

Binomiologia: o binômio disponibilidade assistencial–autoconfiança assistencial; o bi-

nômio particularidades-generalidades; o binômio ressomático sorriso dos paramigos na para-

despedida–choro do neonato; o binômio historiográfico ressoma dos intermissivistas–ressoma 

das consréus. 

Interaciologia: a interação conhecimento científico–conhecimento empírico na qualifi-

cação das parteiras práticas; a interação passado-presente nas interassistências; a interação talen-

tos pessoais–necessidades grupocármicas–restauração evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo conhecimento empírico–conhecimento científico–conheci-

mento paracientífico; o crescendo da capacidade de assumir os trafores; o crescendo de habili-

dades e competências adquiridas pela parteira prática. 

Trinomiologia: o trinômio pródromo-parturiente-parturição; o trinômio fôrma holo-

pensênica–força presencial–autoridade moral; o trinômio convivialidade sadia–fraternidade sin-

cera–interassistencialidade avançada; o trinômio percepção-discernimento-cuidado. 

Polinomiologia: o polinômio valores anacrônicos–atitudes incoerentes–comportamen-

tos ilógicos–hábitos estagnantes quanto aos maus tratos às parturientes. 

Antagonismologia: o antagonismo assistência ao parto / violência à gestante. 

Politicologia: as políticas públicas para capacitação, inclusão e reconhecimento das par-

teiras práticas; a política da Declaração do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), 

constando 8 objetivos de desenvolvimento com prazo de alcance até 2015, dentre os itens, a dimi-

nuição da taxa de mortalidade de menores de 5 anos e a mortalidade materna no mundo. 

Legislogia: as leis da Ressomatologia; a inexistência da legislação de inclusão aos direi-

tos trabalhistas da atividade de parteira prática; o Decreto-Lei N. 8.778, de 22 de janeiro de 1946, 

revigorado pela Lei N. 3.640, de 1959, advertindo quanto às notificações do Ministério da Saúde 

às instituições hospitalares na utilização dos serviços de enfermeiras e parteiras práticas, religio-

sas ou leigas, para se submeterem a exame de habilitação; o Decreto-Lei N. 50.387, de 28 de mar-

ço de 1961, regulamentando o exercício da parteira prática no território brasileiro.  

Filiologia: a conviviofilia; a maternofilia; a assistenciofilia; a somatofilia; a energofilia;  

a fitofilia; a conscienciofilia.  

Fobiologia: o medo de errar; a fobia materna quanto às deformidades no bebê; a tanato-

fobia durante o trabalho de parto; o medo da parturiente de primeira vez (primípara); o medo das 

intercorrências na parturição; a superação da fobia no exercício da tarefa assistencial. 

Sindromologia: a síndrome da depressão pós-parto; a síndrome hipertensiva da gesta-

ção (SHG); a síndrome metabólica. 

Mitologia: o mito do parto sem dor; o mito do parto sem intercorrências; o mito do par-

to empelicado; o mito do amor materno incondicional; o mito da infalibilidade do assistente;  

o mito de a prática acrítica (robéxis) levar à perfeição. 

Holotecologia: a culturoteca; a assistencioteca; a dessomatoteca; a medicinoteca; a gi-

nossomatoteca; a historioteca; a seriexoteca. 

Interdisciplinologia: a Cuidadologia; a Ressomatologia; Holossomatologia; a Ginosso-

matologia; a Interassistenciologia; a Holoconviviologia; a Etologia; a Mesologia; a Intencionolo-

gia; a Parafenomenologia; a Policarmologia; a Parapercepciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a consciência ressomante; a conscin parturiente;  

o grupo de familiares; as equipes multiprofissionais; as equipes multidimensionais da Ressomato-

logia. 

 

Masculinologia: o parteiro; o auxiliar da parturiente; o atendente de enfermagem práti-

co; o líder comunitário; o pai; o reciclante existencial; o completista existencial; o compassageiro 

evolutivo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodeci-

sor; o intermissivista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o comunicólogo; o macrossô-

mata; o conviviólogo; o proexista; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o voluntário; o to-

cador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a parteira prática; a curiosa; a comadre; a aparadeira; a mãe-velha;  

a mãe de umbigo; a benzedeira curiosa; a madrinha de nascê; a sendeirona; a comadrona; a auxili-

ar da parturiente; a benzedeira curiosa; a atendente de enfermagem prática; a parteira do mato;  

a parteira ribeirinha; a parteira da floresta; a parteira da zona rural; a midwife; a Sage-Femme;  

a líder comunitária; a mãe; a reciclante existencial; a completista existencial; a compassageira 

evolutiva; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodeci-

sora; a intermissivista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a comunicóloga; a macros-

sômata; a convivióloga; a proexista; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação; a médica salernitana Trotula Abella Plataerius ou Trotulla 

di Ruggiero (1050–1097) de Salerno (Itália), da Escola de Salerno, considerada a primeira gine-

cologista da História; a parteira francesa Angelique Marguerite Le Boursier du Coudray (1712– 

–1790), de Clermont-Ferrand, França, criadora do curso de treinamento para parteiras, no Século 

XVIII. 

 

Hominologia: o Homo sapiens receptiossomaticus; o Homo sapiens epicentricus; o Ho-

mo sapiens interassistens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens genitor; o Homo sapi-

ens maternus; o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens 

ressomaticus; o Homo sapiens gruppalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: parteira prática monovisiológica = aquela experiente, empregando o co-

nhecimento teático e atenta às percepções, restrita à monovisão intrafisicalista na assistência  

à parturiente; parteira prática cosmovisiológica = aquela experiente, empregando o conhecimento 

teático e atenta às parapercepções, considerando a multidimensionalidade, na assistência à partu-

riente. 

 

Culturologia: a cultura da cesariana; a cultura do parto humanizado; as culturas regio-

nais delineando o atendimento ao parto; a cultura da medicalização do parto; a cultura da auto-

parturição em tribos indígenas. 

 

Estimativa. Estima-se a existência de cerca de 60 mil parteiras no território nacional 

brasileiro, de idades variando de 14 a 82 anos, com maior predominância nas regiões norte, nor-

deste e centro-oeste. Atualmente 65% das mulheres em países em desenvolvimento, dão à luz 

com auxílio qualificado, no entanto, em países como o Haiti e a África Sub-Sahariana, 60 a 80% 

dos partos ocorrem em casa com parteiras práticas. 

 

Variáveis. São considerados essencialmente importantes 2 fatores nos desfechos mater-

nos e neonatal do parto: onde e por quem ele é feito.  
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Instrução. Angelique Marguerite Le Boursier du Coudray, Madame du Coudray, partei-

ra formada no Colégio de Cirurgia (École de Chirurgie), lutou pelo direito à instrução das partei-

ras em Paris. Na época, a arte de partejar havia se tornado atividade masculina, com o surgimento 

das escolas de Medicina e a proibição da mulher à instrução.  

Treinamento. Posteriormente, em 1759, Madame du Coudray foi contratada pelo rei 

Luís XV da França (1710–1774) para treinar parteiras rurais, com o propósito de diminuir a mor-

talidade materna e infantil, quando ela instruiu 5.000 mulheres, em curso itinerante.  

Extensão. O movimento de treinamento de parteiras práticas, estendendo-se em toda  

a Europa no Século XVIII, surgiu no Brasil e em outras localidades do mundo, principalmente 

nos países em desenvolvimento, no final do Século XX e início do Século XXI, incentivado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e articulado por entidades governamentais e não governa-

mentais, com o objetivo de cumprir os Objetivos do Milênio de redução da mortalidade materna  

e infantil.  

Brasil. Esse programa desenvolveu o livro ilustrado, manual de atendimento ao parto  

e a doação de kit de atendimento ao parto para parteiras tradicionais, em treinamento em 13 esta-

dos brasileiros: Acre; Amapá; Amazonas; Pará; Roraima; Alagoas; Maranhão; Paraíba; Pernam-

buco; Bahia; Goiás; Mato Grosso e Minas Gerais.  

 

Materiais. Eis, em ordem alfabética, lista de 25 componentes do kit obstétrico, distribuí-

do nos cursos de capacitação das parteiras práticas nos países em desenvolvimento: 

01. Álcool a 70%. 

02. Avental de plástico emborrachado, gorro e máscara. 

03. Bacia de alumínio. 

04. Balança de tração com gancho, para pesar o bebê. 

05. Bolsa para acondicionar os materiais. 

06. Caderno pequeno para anotações. 

07. Caixa em inox ou em alumínio, para guardar a tesoura de inox. 

08. Carretel de linha zero, para amarrar o cordão umbilical ou linha cirúrgica de 

algodão zero, sem agulha. 

09. Escova de unha. 

10. Estetoscópio de Pinard. 

11. Fita métrica de 1 metro. 

12. Forro de plástico emborrachado (1 x 1 m), para forrar o local do parto. 

13. Fraldas de algodão (6), tamanho grande. 

14. Guarda-chuva ou capa de chuva. 

15. Lanterna média a dínamo, funcionando com energia mecânica, ou lanterna co-

mum média, acompanhada de suprimento de pilhas. 

16. Lápis e borracha. 

17. Livro da Parteira. 

18. Luvas cirúrgicas ou de procedimento, adequadas para o tamanho das mãos da 

parteira. 

19. Montolia ou pinceta média, para acondicionar o álcool a 70%. 

20. Potes pequenos de plástico, para guardar o algodão e a gaze. 

21. Rolo de algodão e pacotes com gaze. 

22. Sabão de barra, com saboneteira. 

23. Tesoura comum para uso pessoal, para evitar o uso indevido da tesoura de 

inox. 

24. Tesoura reta em inox, ponta romba (16 cm), para uso exclusivo no parto. 

25. Toalha para enxugar as mãos. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  hospitalar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistenciologia  Grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autoridade  feminina  cosmoética:  Ginossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

06.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Enfermagem  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Fundamentos  da  Conviviologia:  Holoconviviologia;  Neutro. 

09.  Maternação:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Paraparentela:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Perfil  assistencial  grupocármico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14.  Responsividade  materna:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Singularidade  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADE  DENTRO  DO  HO-
LOPENSENE  DA  PARTURIÇÃO  E  A  RECEPÇÃO  RESSOMÁ-
TICA  NAS  MÃOS  DA  PARTEIRA  PRÁTICA  PODEM  EVIDEN-
CIAR  OS  ACERTOS  GRUPOCÁRMICOS  DE  RETROVIDAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a possibilidade de ter atuado em holo-

pensene de parturição em retrovidas? Em caso afirmativo, quais as implicações e responsabilida-

des grupocármicas? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Chamem a Parteira. Título Original: Call the Midwife. Série; País: Grã-Bretanha, Leste de Londres. Da-

ta: 2012. Duração: 52 min. Gênero: drama, história, médico. Série de televisão Britânica. Idioma: Inglês. Cor: Colori-
do. Criação & Roteiro: Heidi Thomas. Elenco: Miranda Hart; Jenny Agutter; Bryony Hanna; Laura Main; Pam Ferris. 

Sinopse: A trama é ambientada nos anos 1950 e segue a trajetória de Jenny Lee (Jessica Raine), a enfermeira de 22 anos 

atuando como parteira junto com o grupo de freiras no East End de Londres. O programa constrói painel de região de bai-
xa renda da cidade e retrata a falta de recursos dominando a vida da população. Mistura isso a pequenas intrigas, conflitos, 

fofocas e humor. O grupo ajuda em partos em condições precárias. As moças são sobretudo altruístas.  
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C. R. B. 
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P A R T I L H A    D E    B E N S    S U C E S S Ó R I O S  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A partilha de bens sucessórios é a divisão do patrimônio deixado pela 

conscin, homem ou mulher, em razão da dessoma, a ser distribuído em favor dos herdeiros. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra partilha provém do idioma Latim, particula, “parte pequena; par-

cela; bocadinho; pedacinho; partícula ou parte de frase”, de pars partis, “parte; quinhão; porção; 

região; país; partido; facção; papel (representado por alguém); ofício; dever; lições aprendidas de 

cor; as partes genitais”. Apareceu no Século XII. O vocábulo bem procede do idioma Latim, bene, 

“bem; vantajosamente; excelentemente; convenientemente; felizmente; prosperamente; eficaz-

mente; de modo sensato”. Surgiu no Século XIII. O termo sucessor provém do mesmo idioma La-

tim, successor, “sucessor; o que sucede a; herdeiro; que vem depois no tempo”. Apareceu tam-

bém no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Divisão do patrimônio do dessomado. 2.  Fracionamento de espólio. 

3.  Aquinhoamento do legado. 4.  Partilha de bens inventariados. 5.  Repartimento de bens arrola-

dos. 6.  Divisão de herança. 

Neologia. As duas expressões compostas partilha de bens sucessórios cosmoética e par-

tilha de bens sucessórios anticosmoética são neologismos técnicos da Paradireitologia. 

Antonimologia: 1.  Compra e venda de bens. 2.  Divisão de bens no divórcio. 3.  Doa-

ção de patrimônio em vida. 4.  Adiantamento de legítima. 

Estrangeirismologia: o rapport da família com a consciex; a divisão dos bens do de cu-

jus; o imposto causa mortis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Paradireitologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Partilhar  

é somar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da advocacia convencional; o holopensene da ad-

vocacia interassistencial; a pensenidade paradireitológica; o materpensene da mediação; o mater-

pensene da reconciliação; o holopensene pessoal das partes envolvidas em processo jurídico. 

 

Fatologia: a partilha de bens sucessórios; a decisão ponderada; a contratação do advoga-

do; a ação imediata; a tentativa de reconciliação como primeira ação; a facilitação; a conciliação; 

a reconciliação; o autodiscernimento; a profilaxia da conflituosidade; a conciliação de interesses; 

a função máxima da intencionalidade; o desengavetamento do arquivo; o acerto de contas; o pa-

trimônio; a atualização das posses; os móveis e objetos; os imóveis ociosos; as rivalidades; as 

competições; a insônia gerada pela desafeição; as manipulações espúrias entre herdeiros; o rompi-

mento de relações entre parentes; os bagulhos energéticos; o consumismo compulsivo; o colecio-

nismo patológico; os desperdícios; os esbanjamentos; o perdularismo; a perda da proéxis; a hora 

da mudança; o autexame de consciência; o tino; a boa vontade; a boa intenção; a sensatez; a sabe-

doria; a força maior da vontade; a reeducação emocional; o juízo autocrítico; o momento evoluti-

vo crucial; o descarte de intencionalidades egoicas; as retratações; o perdão sincero autassisten-

cial e heterassistencial; o perdão incondicional; o reatamento da amizade; o restabelecimento das 

boas relações; a recomposição da interprisão grupocármica; a depuração do comportamento na 

prática jurídica reconciliadora; a mediação interassistencial; o heteroperdoamento; o ato de perder 

para ganhar; as retribuições pessoais; a promoção de consensos; a resolução dos conflitos; o in-

centivo à intercompreensão; a dirimição de malentendidos; o ônus e o bônus da herança recebida; 
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a identificação de quanto maior a interprisão e o apego, maior a demora na finalização do pro-

cesso; as custas processuais; os honorários advocatícios; o reconhecimento da herança recebida, 

na condição de aporte para patrocínio da proéxis; a concórdia final. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as dificuldades 

pós-dessoma em decorrência de problemas com a partilha; as repercussões na consciex em rela-

ção ao destino dos bens deixados; a condição de beneficiário de herança de autorretrovida;  

a autoconscientização multidimensional (AM).  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo busca de consenso–partilhamento cosmoético; o siner-

gismo aporte-proéxis. 

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

dos conflitos; o princípio da convivialidade sadia; o princípio dos ganhos evolutivos; o princípio 

da busca do melhor para todos; o princípio do não acumpliciamento com o erro identificado;  

o princípio da economia de males. 

Codigologia: o Código Civil; o código pessoal de Cosmoética (CPC) expondo o nível de 

autoconsciencialidade. 

Teoriologia: a teoria das interprisões gruporcármicas; a teoria da interdependência. 

Tecnologia: a técnica da amparabilidade parajurídica; a técnica da pacificação inter-

consciencial; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas paradireitológicas; a técnica da assim- 

-desassim. 

Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia afinizados com a Paradireitologia 

e a Cosmoeticologia; o voluntariado no Conselho Internacional de Assistência Jurídica da Cons-

cienciologia (CIAJUC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evolucio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invísivel da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da Pa-

radireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;  

o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisí-

vel da Policarmologia. 

Efeitologia: os efeitos imediatos e mediatos da interassistência; o efeito dos reposicio-

namentos dentro do próprio grupocarma; os efeitos evolutivos da anticonflitividade. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da dessoma do parente; as neossinapses 

advindas do acerto grupocármico. 

Ciclologia: o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo aportes-aplicação-neoaportes. 

Enumerologia: a dessoma do familiar; o arrolamento dos bens; o inventário e a partilha 

administrativa; a entrega do legado; o pagamento do quinhão hereditário; o recebimento do aporte 

patrimonial; a aplicação inteligente na otimização proexológica. 

Binomiologia: o binômio Paradireito-Paradever; o binômio exigências-concessões;  

o binômio direito-deveres; o binômio descarte somático–renascimento extrafísico; o binômio he-

rança-inventário. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio. 

Crescendologia: o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo dever-paradever; o cres-

cendo crise-crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio Paradireitologia-Cosmoeticologia-Megafraternologia; o tri-

nômio enfrentamentos-acareações-heterodesassédios; o trinômio observação acurada–escuta 

técnica–intervenção precisa; o trinômio começo-meio-fim. 

Polinomiologia: o polinômio Holomaturologia-Evoluciologia-Paradireitologia-Cosmo-

eticologia. 
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Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo antidiscerni-

mento / autodiscernimento; o antagonismo Anticosmoética / Cosmoética; o antagonismo com-

petição / reconciliação. 

Paradoxologia: o paradoxo de a renúncia a direitos poder ser vantajosa evolutivamen-

te; o paradoxo de a partilha com menor quantidade de bens e herdeiros poder demorar para ter-

minar em relação àquela com maior patrimônio e herdeiros; o paradoxo do descaso do herdeiro 

em relação ao dessomado e o interesse em relação ao patrimônio por ele deixado; o paradoxo de  

o cliente com maior recurso financeiro poder apresentar maiores dificuldades para saldar os ho-

norários, em relação ao cliente menos abonado. 

Politicologia: a paradireitocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; 

a proexocracia; a meritocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Conviviologia; a lei da interde-

pendência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a cogniciofilia; 

a inventariofilia; a paradireitofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) aprisionando a recém-consciex  

à intrafisicalidade em razão do apego exagerado aos bens materiais deixados. 

Maniologia: a mania de deixar tudo para a última hora. 

Mitologia: os mitos do processo sucessório decorrentes do medo das consequências do 

processo judicial e do desconhecimento do Direito. 

Holotecologia: a paradireitoteca; a juridicoteca; a cosmoeticoteca; a conflitoteca; a in-

ventarioteca; a consciencioteca; a grupocarmoteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; 

a Conflitologia; a Ortopensenologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Holomaturologia;  

a Inventariologia; a Arquivologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin paradireitóloga; a consciex paradireitóloga; a conscin lúcida;  

a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o inventariante; o inventariado; o herdeiro; o advogado; o juiz; o escre-

vente; o cartorário; o arquivologista; o proprietário; o perdulário; o bagulhista; o colecionador;  

o cosmoeticista; o cosmoeticólogo; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o du-

plólogo; o proexista; o proexólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inver-

sor existencial; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a inventariante; a inventariada; a herdeira; a advogada; a juíza; a escre-

vente; a cartorária; a arquivologista; a proprietária; a perdulária; a bagulhista; a colecionadora;  

a cosmoeticista; a cosmoeticóloga; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a proexista; a proexóloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inver-

sora existencial; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens proexologus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens 

mediator; o Homo sapiens gruppalis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: partilha de bens sucessórios cosmoética = aquela realizada sem a ocor-

rência de favorecimentos escusos; partilha de bens sucessórios anticosmoética = aquela realizada 

mediante o favorecimento de 1 em detrimento de outros. 

 

Culturologia: a cultura da pacificação; a cultura da mediação; a cultura da reconcilia-

ção; a neocultura evoluída da autopensenização consciente; a cultura da convivialidade evolu-

tiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a partilha de bens sucessórios, indicados para a expansão 

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Advocacia  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático.  

06.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

07.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

08.  Dificuldade  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

12.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

13.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

  

DIANTE  DO  MODELO  JURÍDICO  VIGENTE,  A  GRANDE 

MAIORIA  DAS  CONSCIÊNCIAS,  EM  DETERMINADO  MOMEN-
TO  DA  EXISTÊNCIA  INTRAFÍSICA,  ESTEVE,  ESTÁ  OU  ES-
TARÁ  ENVOLVIDA  EM  PARTILHA  DE  BENS  SUCESSÓRIOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou processo sucessório? Estaria dis-

posto(a) a fazer concessões de modo a favorecer o bom andamento do processo, abrindo mão de 

algum direito em favor de parente próximo? Já cogitou a possibilidade de abrir mão de direito 

patrimonial pessoal em favor de ganho evolutivo? 

 

J. D. S. 
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P A R T I L H A    D O    S A B E R  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A partilha do saber é o ato, processo ou efeito de dividir em partes, repartir 

ou distribuir o próprio conhecimento, cultura, educação ou cognição, adquiridos nas laboriosas 

experiências e autovivências, intrafísicas e intermissivas, no decurso da evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra partilha provém do idioma Latim, partícula, “parte pequena; par-

cela; bocadinho; pedacinho; partícula ou parte de frase”, de pars partis, “parte; quinhão; porção; 

região; país; partido; facção; papel (representado por alguém); ofício; dever; lições aprendidas de 

cor; as partes genitais”. Apareceu no Século XII. O termo saber deriva igualmente do idioma La-

tim, sapere, “ter sabor; ter bom paladar; ter cheiro; sentir por meio do gosto; ter inteligência; ser 

sensato; prudente; conhecer; compreender; saber”. Surgiu no Século X. 

Sinonimologia: 1.  Repartição do saber. 2.  Distribuição do conhecimento. 3.  Rateio das 

neoideias. 4.  Ato do compartilhador da sabedoria. 

Neologia. As duas expressões compostas partilha do saber primário e partilha do saber 

evoluído são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Sonegação do saber. 2.  Repartição da ignorância. 3.  Ato do guia 

amaurótico. 

Estrangeirismologia: o corpus da Conscienciologia; o papel da Internet na partilha do 

saber; o feedback. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à Mentalsomatologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Saber signi-

fica despojamento. Saber: tesouro infurtável. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os ortopensenes; a ortopen-

senidade. 

 

Fatologia: a partilha do saber; a partilha dos saberes; a partilha da informação; a parti-

lha de neoideias; a partilha de achados; a partilha de perícias; a partilha do saber ampliando  

a construção do conhecimento; o saber partilhado; o saber acumulado; a comunicação interpes-

soal; a co-gestão do conhecimento; a Sociedade da Informação; a hipótese de tentativa; a hipótese 

didática; a especulação racional; o questionário de pesquisa; a análise dos fatos e parafatos; os 

diagnósticos evolutivos; o diagnóstico da investigação pessoal; o diagnóstico da investigação em 

grupo; a inteligência evolutiva (IE); os artefatos do saber da Holoteca. 

 

Parafatologia: a partilha do parassaber; a distribuição da paracognição; a vivência das 

autorretrocognições sadias; o saber projetivo; o saber parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pa-

raeducação. 
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Colegiologia: as comunidades informais de cientistas ou os Colégios Invisíveis da 

Ciência. 

Enumerologia: o saber essencial; o saber antigo; o saber avançado; o saber cosmoéti-

co; o saber teático; o saber prioritário; o saber transversal. 

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; binômio auto-herança–heteropar-

tilha. 

Trinomiologia: o trinômio assistência-Pedagogia-megafraternidade; o trinômio apren-

der-ensinar-reaprender; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio Cogniciologia-Auto-

cogniciologia-Paracogniciologia. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo monodimensionalidade / multidimensionalidade;  

o antagonismo Verbaciologia / Retórica. 

Politicologia: a democracia pedagógica; a cognocracia. 

Filiologia: a intelectofilia; a bibliofilia; a gnosiofilia. 

Holotecologia: a didaticoteca; a pedagogoteca; a intelectoteca; a lexicoteca; a enciclote-

ca; a parapsicoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Au-

topesquisologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Descrenciologia; a Teaticologia; a Ver-

baciologia; a Paradireitologia; a Parapedagogiologia; a Para-Historiologia; a Holofilosofia; a Refu-

taciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin aplicada ao magistério; a personalidade dedicada à educação;  

a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o preceptor; o reeducador; o profes-

sor itinerante; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;  

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; 

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o compartilhante; 

o compartilhador de conhecimentos; o sócio evolutivo; o holotecário. 

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a preceptora; a reeducadora; a pro-

fessora itinerante; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reci-

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

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocríti-

ca; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a compartilhan-

te; a compartilhadora de conhecimentos; a sócia evolutiva; a holotecária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sophista; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens assis-

tentialis; o Homo sapiens scriptor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: partilha do saber primário = a dos sofistas há mais de 20 séculos; parti-

lha do saber evoluído = a dos conscienciólogos itinerantes do Século XXI. 

 

Comunicologia. Segundo a Para-Historiologia, na Grécia Arcaica, os sofistas eram as 

personalidades sábias, ao mesmo tempo quem sabia fazer e quem fazia saber, ou, em outras pala-

vras, os docentes da época. Viviam na condição de professores levando a vida itinerante, indo de 

cidade em cidade para propor lições públicas, conferências (conferencistas), tertúlias, demonstra-

ções ou lições privativas (preceptores), desempenhando o papel de educadores profissionais. To-

do o trabalho didático era desenvolvido em troca de dinheiro ou pela partilha do saber sempre 

paga. 

Intelectologia. No âmbito da Filosofia, na vida moderna, os sofistas são considerados 

por múltiplos estudiosos, de fato, os primeiros intelectuais verdadeiros da História Humana. 

Argumentologia. Sob a ótica da Seriexologia, pode-se propor, como hipótese racional 

de tentativa, a realidade de os professores itinerantes da Conscienciologia, por exemplo, os 

conhecidos docentes, homens e mulheres, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscien-

ciologia (IIPC), serem, hoje, os sofistas modernos da Grécia Arcaica ressomados. 

Descrenciologia. Dentro do universo da Ressomatologia, de acordo com a hipótese, tais 

consciexes intermissivistas – ressomadas neste Terceiro Milênio –, ou a maioria dos professores, 

mulheres e homens itinerantes dos quadros de docência da Conscienciologia, da Parapedagogio-

logia e das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), é constituída de ex-sofistas, aplicados na re-

novação do conhecimento ministrado há mais de 2 milênios, agora sem qualquer apelação para  

a Retórica (Eloquência, Oratória), a assim-chamada arte da persuasão ou a arte do embuste, tor-

nada sem efeito e ultrapassada pela experiência pessoal, teática, direta, cosmoética, a partir do 

princípio da descrença ou das autopesquisas evolutivas prioritárias. 

Laringochacrologia. Tais personalidades, ou voluntários, atualmente mais lúcidos, sa-

bem empregar melhor o laringochacra: não ganham pelas aulas administradas gratuitamente  

e, em grande medida, ministram conferências, cursos, debates, workshops, e até publicam livros 

técnicos, na condição de autores mentaissomáticos, sem receberem qualquer paga nem mesmo 

pelo patrimônio ou propriedade intelectual, direitos autorais (copyright), oferecidos pelos autores 

mentaissomáticos às Instituições Conscienciocêntricas interassistenciais. 

Cogniciologia. Pelos conceitos da Politicologia, os intermissivistas ressomados e, hoje, 

cognopolitas itinerantes, por exemplo, com domicílio em Foz do Iguaçu, tertulianos na Cognópo-

lis da Conscienciologia, proscreveram os sofismas e as sofismices antigas e, assentados na des-

crença da Descrenciologia e na teática da Teaticologia, cumprem as recomposições da lei de cau-

sa e efeito ou da Grupocarmologia, em elevado nível da partilha do saber, gratuita, bem distante 

da remota partilha do poder temporal. Se antes ensinavam o conhecimento precário, acanhado, 

intrafísico, daquela época, agora buscam ensinar o conhecimento avançado, multidimensional, da 

Ciência das Ciências, a Conscienciologia. 

Recexologia. Deste modo, por intermédio de séculos de experiências, fieiras de vidas in-

trafísicas e períodos intermissivos, os ex-chineses confucionistas, e também os ex-gregos sofistas, 

peregrinaram por múltiplos países, nações, culturas e Socins, através da megadiáspora, e agora 

preparam-se para o retorno de mais trabalho à China Moderna, com população acima de 1 bilhão 

e 300 milhões de habitantes, em plena fase das reurbanizações extrafísicas e reciclagens intrafísi-

cas do Terceiro Milênio. 

Evoluciologia. Tais consciências evoluíram na qualificação do produto apresentado,  

a ministração avançada das bases prioritárias da Evoluciologia, e também no modus faciendi ou 

know-how do magistério, não cobrando nada de ninguém quanto ao trabalho tarístico (tares). As 

ICs oferecem longa série de assistência pedagógica gratuita, e até o IIPC vem sendo considerado, 

institucionalmente, entidade de utilidade pública há muito tempo. 

Logicologia. A hipótese é robustecida com plena lógica se buscarmos provas correlacio-

nais pelo princípio da recorribilidade ou os cotejos e confrontos interindividuais entre os sofistas 
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remotos (antiguidade) e os docentes recentes (recentidade), estranhos randomicamente parecidos, 

nos conflitos e nas integrações de interesses, nos vínculos conscienciais e nos vínculos empregatí-

cios, nos ginocérebros e nos androcérebros, no esquema cabeça (discernimento)–pé (itinerância) 

da alimentação (input) e do produto (output), mantendo o retroflexo ou a retroalimentação (feed-

back). 

Verponologia. Os conscienciólogos continuam na linha dos sofistas quanto às realida-

des: são zetéticos ou revivem a atitude própria do cético (cético otimista cosmoético, COC), sem-

pre procurando e pesquisando incansavelmente sem jamais encontrar a verdade definitiva, mas 

tendo como achado, invariavelmente, a verdade relativa de ponta ou a verpon do momento evolu-

tivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a partilha do saber, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

05.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

 

A  HIPÓTESE  DA  PARTILHA  DO  SABER,  EM  RELAÇÃO  
AOS  DOCENTES  DA  CONSCIENCIOLOGIA,  PODE  AMPLIAR 

A  COSMOVISÃO  DOS  INTERESSADOS  NA  REEDUCAÇÃO  
E  NA  RESSOCIALIZAÇÃO  DAS  CONSCINS  NA  TERRA. 

 

Questionologia. Você, professor ou professora itinerante dos Cursos de Conscienciolo-

gia, como aborda a hipótese da partilha do saber? Você vê algum sentido pessoal no assunto? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Novaes, Adauto; Organizador; O Silêncio dos Intelectuais (Capítulo: Dilema dos Intelectuais: Francis 

Wolff); Antologia; Ministério da Cultura; 318 p.; 15 caps.; 48 citações; 13 enus.; 15 microbiografias; 376 notas; ono.; 23  

x 16 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2006; páginas 45 a 68. 
2.  Platão; Górgias; int., trad. e notas Manuel de Oliveira Pulquério; Coleção: Clássicos Gregos e Latinos; 

Vol. 8; 216 p.; 81 enus.; 85 notas; 23,5 x 15,5 cm; br.; Edições 70; Lisboa; Portugal; Outubro, 1997; páginas 17 a 207. 

3.  Idem; Hípias Maior; int., trad. e notas Maria Teresa Schiappa de Azevedo; Coleção: Clássicos Gregos  
e Latinos; Vol. 24; 142 p.; 25 enus.; 141 notas; 45 refs.; 23,5 x 15,5 cm; br.; 2a Ed.; Edições 70; Lisboa; Portugal; Junho, 

2000; páginas 45 a 111. 

4.  Idem; Hípias Menor; int., trad. e notas Maria Teresa Schiappa de Azevedo; Coleção: Clássicos Gregos  
e Latinos; Vol. 21.; 120 p.; 15 enus.; 112 notas; 53 refs.; 23,5 x 15,5 cm; br.; Edições 70; Lisboa; Portugal; Setembro, 

1999; páginas 63 a 98. 

5.  Idem; Ménon; trad., notas e pref. Ernesto Rodrigues Gomes; int. José Trindade Santos; Coleção: Universá-
lia; editor Fernando Mão de Ferro; Vol. 2; 140 p.; 1 citação; 27 divisões; 35 enus.; 4 figuras geométricas; 7 notas; 9 refs.; 

2 apênds.; 20,5 x 14,5 cm; 2a Ed.; Edições Colibri; Lisboa; Portugal; Dezembro, 1993; páginas 41 a 138. 

6.  Idem; Protagoras and Meno; int. e trad. W. K. C. Guthie; Coleção: Penguin Classics; Editora Betty Radi-
ce; 160 p.; 9 caps.; 88 enus.; 3 figuras geométricas; 2 microbiografias; 19,5 x 12,5 cm; Peguin Books; Londres; Inglaterra; 

1981; páginas 27 a 100. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17001 

P A R T I L H A    D O S    AU T O N E O A C H A D O S  
( T A R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A partilha dos autoneoachados é o ato, processo ou efeito de a conscin lú-

cida, intermissivista, interassistencial e autocrítica, com autodiscernimento oferecer o autolabcon 

de modo antidoutrinário, cosmoético e contínuo, através da tares verbaciológica autexemplifica-

da, compartilhando a autelucidação e os neoprogressos autopesquisísticos alcançados. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra partilha provém do idioma Latim, particula, “parte pequena; par-

cela; bocadinho; pedacinho; partícula ou parte de frase”, de pars partis, “parte; quinhão; porção; 

região; país; partido; facção; papel (representado por alguém); ofício; dever; lições aprendidas de 

cor; as partes genitais”. Apareceu no Século XII. O prefixo auto deriva do idioma Grego, autós, 

“eu mesmo; por si próprio”. O elemento de composição neo procede do mesmo idioma Grego, 

néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocá-

bulo achar vem do idioma Latim, afflare, “soprar; espalhar; farejar; podendo apresentar relação 

com a atividade da caça, na qual os cães descobrem a presa pela direção do vento”. Os termos 

achar e achado surgiram no Século I. 

Sinonimologia: 01.  Partilha dos autodescobrimentos. 02.  Compartilhamento dos dados 

intraconscienciais. 03.  Partilhamento autopesquisístico. 04.  Doação das autodescobertas. 05.  Dis-

tribuição tarística da autopesquisa. 06.  Compartilhamento das autosserendipitias. 07.  Repartição 

do autolabcon. 08.  Partilha dos sucessos autopesquisísticos. 09.  Doação dos quinhões autevolu-

tivos. 10.  Disponibilização das autoneoverpons. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo partilha: 

compartilhada; compartilhado; compartilhador; compartilhadora; compartilhamento; comparti-

lhante; compartilhar; compartilhável; heteropartilha; incompartilhada; incompartilhado; incom-

partilhável; partilhabilidade; partilhada; partilhado; partilhador; partilhadora; partilhamento; 

partilhante; partilhar; partilhável. 

Neologia. As 3 expressões compostas partilha dos autoneochados, partilha dos auto-

neochados prematura e partilha dos autoneoachados consolidada são neologismos técnicos da 

Taristicologia. 

Antonimologia: 01.  Autopesquisas egocêntricas. 02.  Incomunicação das autoverpons 

03.  Autolabcon fechado. 04.  Retenção egoica de riquezas intraconscienciais. 05.  Sonegação do 

autoconhecimento. 06.  Conservação egoica dos autoneoconstructos. 07.  Egoísmo tarístico.  

08.  Miserê pesquisístico antievolutivo. 09.  Indisponibilização dos autodescobrimentos. 10.  Au-

tacumulação egoica de dados pesquisísticos. 

Estrangeirismologia: o eureka autopesquisístico compartilhado; o timing responsável 

no compartilhamento dos parachados; o backstage partilhado da autevolução consciencial; a con-

tribuição pessoal ao Conviviarium Universalis; o trompe l’oeil aparente dos primeiros autacha-

dos; a heterocomunicação precisa dos insights conscienciológicos; o modus faciendi na transmis-

são das neoverpons pelo docente; o valor do feedback na intercomunicação; os autoneoachados 

considerados rara avis; a doação das autoneoverdades relativas, au fur et à mesure; a relevância 

do upgrade na versão dos dados, sempre a mais atual; o know-how intermissivo no magistério al-

truístico da tares; a inspiração do bienfaiteur para a elucidação dos autoquestionamentos; a distri-

buição dos dados autopesquisísticos ad infinitum; o desapego lúcido na entrega dos findings intra-

conscienciais cosmoéticos; a démarche autopesquisística; a elucidação gradativa do casse-tête au-

tevolutivo; a freeway das neoideias; o download dos pararquivos do paracérebro; o Verponarium 

revisitado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento mentalsomático aplicado à Taristicologia. 
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Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autopes-

quisa: autorreeducação vivenciada. Convencer não, informar. Parachados: neonotícias autevo-

lutivas. 

Coloquiologia: a dica do caminho das pedras repassada aos compassageiros evolutivos. 

Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: quem procura, acha. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade cosmoética; o fortalecimento 

da autopensenidade criativa; os taquipensenes; a taquipensenidade; os nexopensenes; a nexopen-

senidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os neomater-

pensenes; a neomaterpensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os autopesquisopense-

nes; a autopesquisopensenidade; os heuristicopensenes; a heuristicopensenidade; os cognopense-

nes; a cognopensenidade. 

 

Fatologia: a partilha dos autoneoachados; o mosaico das autopesquisas ganhando confi-

guração; a confiança gerada pelos resultados autopesquisísticos; os erros corrigidos transforma-

dos em conteúdo parapedagógico; os neocons técnicos; a autoridade moral conquistada pelos au-

tesforços recinológicos; a interassistência pela doação altruística do autolabcon; a exposição siste-

mática dos autoachados; as neo-hipóteses geradas pelas neodescobertas; o mapeamento periódico 

dos neoachados; o estudo comparativo dos dados recém-descobertos; a pérola negra dos autoneo-

achados; as mensagens criptografadas nos parachados; as pistas e pegadas deixadas pela holobio-

grafia; o trabalho detetivesco da busca de conexões entre os dados obtidos; as neoperspectivas 

descortinadas pelas neodescobertas; a acumulação de achados científicos; o entrecruzamento de 

dados gerando novos achados evolutivos; a migração conceitual dos autoneoconstructos; as metá-

foras técnicas para apresentar os autoneoachados; o progresso da Ciência a partir dos neodesco-

brimentos; a aplicação inteligente dos neodados; a fonte de neoachados nas autorretrocognições; 

o fluxo inteligente das serendipitias autopesquisísticas; a verificação da fidedignidade dos acha-

dos; o momento evolutivo preciso para fazer a partilha dos autoneoachados; as estatísticas aplica-

das à quantificação dos dados acumulados; a matriz da descoberta conscienciológica; o tempo de 

latência para validação das autoneoverpons; o achado feliz; a reflexão aplicada aos neoachados; 

as abordagens multifacetadas necessárias ao mapeamento da consciência poliédrica; a gestão par-

ticipativa do autoconhecimento; a constelação de neoideias trazidas pelos neoachados; o caleidos-

cópio formado pelos dados autopesquisísticos; os fractais da autopesquisa propagando-se de mo-

do geométrico; a satisfação em esclarecer; a divulgação prazerosa das autoneoverpons; as auto-

inovações permanentes; a ordem crescente dos achados intraconscienciais; a repartição do auto-

conhecimento relativo; o alívio promovido pelas autoneodescobertas esclarecedoras; a sinalização 

da rota de autossuperação dos travões evolutivos; a comunicação precisa e concisa dos achados 

parapsíquicos pessoais; as métricas aplicadas aos autoneoachados; o ordenamento prioritário dos 

achados; a qualificação permanente do resultado das autoneoinvestigações; os malefícios da con-

servação do quarto escuro intraconsciencial; os frutos evolutivos surpreendentes das recins perio-

dicas compartilhadas e publicadas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) representando o conjunto da 

obra. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a presença perma-

nente da plateia-júri multidimensional; a intraconsciencialidade large; o holograma formado pelo 

holossoma sendo decantado e desvendado pela projetabilidade lúcida (PL) e pela autopesquisa da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal; a utilidade providencial da mobilização básica de 

energias (MBE); o autodesenvolvimento da megaeuforização; o cipriene expandindo o ciclo de 

serendipitias autevolutivas; a ordem crescente dos achados intraconscienciais; a repartição do au-

toconhecimento relativo; os achados científicos e paracientíficos irrefutáveis; a remissão das cica-

trizes retropsíquicas pelas neodescobertas doadas; o extrapolacionismo esclarecedor; a prioridade 

das ações intrafísicas pautadas pelas ocorrências multidimensionais; o parachado autopesquisís-
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tico raro; as gescons atualizadoras dos neodados acumulados; a solução autevolutiva providen-

cial; os achados pararqueológicos conscienciais; o neoparachado captado de modo simultâneo por 

duas ou mais conscins; a dissecção repartida das pararrealidades conscienciais; a simulcognição 

nas autopesquisas; a doação sincera do resultado das autoinvestigações; o fenômeno das extrapo-

lações parapsíquicas nas neodescobertas; o autorado autobiográfico altruísta; a pesquisa dos para-

fatos enriquecendo a autopesquisa; a recuperação de cons magnos pelos autesforços pesquisísti-

cos; o fluxo inteligente dos achados parapsíquicos sincrônicos; os neoachados paratécnicos; os 

benefícios da franqueza parapedagógica autexemplificada; os parachados orientando as autoneo-

pesquisas; a importância da síntese periódica dos autoneoachados; a massa crítica dos neopara-

chados criada pela saturação das ocorrências; o empenho em responder com verbação as dúvidas 

de conscins e consciexes captadas pela telepatia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscienciograma-autoneoverpons; o sinergismo neo-

achados-cosmovisão; o sinergismo tenepes-autopesquisa; o sinergismo mentalsoma-psicossoma- 

-energossoma-soma; o sinergismo neoverdades temporárias–neorrevelações; o sinergismo re-

cins-neoverpons; o sinergismo generosidade autoinvestigativa–retribuições proexológicas. 

Principiologia: o princípio da descrença; os princípios do Curso Intermissivo (CI) pos-

tos em prática; a validação cotidiana do princípio da interassistencialidade aplicada; os princí-

pios da paraprocedência vivenciados; o princípio da grupalidade; o princípio da autopesquisa 

compartilhada; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da gratidão pelos neo-

progressos alcançados; o princípio do autexemplarismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) periodicamente aperfeiçoado; os 

códigos interconscienciais; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código da Higiene Consci-

encial. 

Teoriologia: a teoria da ressonância mórfica; a teoria da paracognição; a teoria do ho-

lopensene; a teoria da recuperação de cons magnos; a teoria da libertação egocármica; a teoria 

do pensene; a teoria da policarmalidade; a teoria conscienciológica da personalidade. 

Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica da invéxis; a técnica da recin; as técnicas da 

interassistencialidade; a técnica da exaustividade; as técnicas conscienciológicas; as técnicas de 

abordagens paradidáticas; a técnica da Impactoterapia Cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Desso-

matologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Pensenologia;  

o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito positivo do respeito ao timing cosmoético ideal na partilha dos 

achados; o efeito das neoapreensões dos neossaberes; os efeitos do descarte cosmoético periódi-

co das lições seriexológicas aprendidas; o efeito valioso da recuperação de cons magnos; o efei-

to benéfico dos neoachados compartilhados; o efeito halo cosmoético da explicitação das auto-

neoverpons; o efeito impactante da sinceridade cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da doação de neossaberes; as neossinapses 

das neoautocognições doadas; as neossinapses adquiridas pelo somatório de neoideias; as neos-

sinapses provenientes dos androcérebros; as neossinapses oriundas dos ginocérebros; as neos-

sinapses geradas pela soltura do paracérebro; as paraneossinapses da consciex ao passar pela 

segunda dessoma. 

Ciclologia: o ciclo da evolução consciencial; o ciclo produtivo das megadecisões; o ci-

clo de condutas cosmoéticas; o ciclo das autopesquisas comunicadas; o ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP); o ciclo relevância-alternância-predominância; o ciclo convergência-assistência. 
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Enumerologia: a partilha forçada; a partilha espontânea; a partilha voluntária; a par-

tilha injusta; a partilha cosmoética; a partilha justa; a partilha inevitável. 

Binomiologia: o binômio planos-prazos; o binômio vivências-certezas; o binômio auto-

pesquisa-parapsicoteca; o binômio análise-síntese; o binômio enquete-questionário; o binômio 

sinceridade-autenticidade; o binômio partilhas-ganhos; o binômio amparador-amparando. 

Interaciologia: a interação achados-verpons; a interação criatividade-heurística-neo-

verpons; a interação Curso Intermissivo–vida intrafísica–proéxis; a interação intenção-sinergis-

mo; a interação cápsula do tempo–autorrevezamento multiexistencial; a interação autodepoimen-

to–pacificação íntima; a interação dispersão-segmentação. 

Crescendologia: o crescendo achado preliminar–achado intermediário–achado supe-

rior; o crescendo autachado-registro-publicação; o crescendo aquisição-distribuição-contribui-

ção; o crescendo diretrizes-interesses; o crescendo insinuações-nuanças-sincronicidades; o cres-

cendo Monovisiologia-Cosmovisiologia; o crescendo multiangulação-multifacetação; o crescen-

do posturas íntimas–atitudes–realizações. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisas-paratécnicas-autachados; o trinômio acha-

dos-dados-amostragens; o trinômio achados científicos–achados técnicos–achados paracientífi-

cos; o trinômio autoparapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinômio neoinforma-

ção-neoadaptação-autaplicação; o trinômio princípios-valores-metas; o trinômio autofidedigni-

dade-transparência-explicitação. 

Polinomiologia: o polinômio aportes-pesquisas-compartilhamento-neoaportes; o poli-

nômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; 

o polinômio medo-autassédio-heterassédio-estagnação; o polinômio mentira-farsa-inautentici-

dade-inveracidade; o polinômio realismo-otimismo-fatalismo-pessimismo; o polinômio informa-

ção-doação-repartição-transmissão; o polinômio tares-autorado-gescons-compléxis-autorreve-

zamentos. 

Antagonismologia: o antagonismo ônus / bônus; o antagonismo antievolutivo autoco-

nhecimento / fechadismo consciencial; o antagonismo tentativa de ressocialização / transmi-

gração de consréus; o antagonismo dissimulação / Central Extrafísica da Verdade (CEV); o an-

tagonismo autocobaia pesquisadora / cientista convencional; o antagonismo praticante da tacon 

/ agente retrocognitor tarístico; o antagonismo competições / competências; o antagonismo mol-

dura / mensagem; o antagonismo Religião / Ciência. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais doadora a conscin, mais receptora se torna; 

o paradoxo dos neossaberes terem estado óbvios e passado despercebidos; o paradoxo do come-

dimento eloquente; o paradoxo do silêncio ensurdecedor; o paradoxo da Impactoterapia; o para-

doxo da autointimidade explícita. 

Politicologia: a meritocracia; a cognocracia; a cosmocracia; a democracia do saber;  

a sofocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço autevolutivo; as leis universais da Cosmoética; a lei 

da contiguidade evolutiva; as leis da serendipitia; a lei da sobrevivência do mais apto; a lei das 

afinidades; a lei inderrogável da imortalidade consciencial. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a mentalsomatofilia; a intelectofilia; a autocogniciofilia; 

a autoverponofilia; a neofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a claustrofobia; a informofobia; a tanatofobia; a parapsicofobia; a autopes-

quisofobia; a sociofobia; a verbaciofobia; a grafofobia; a autofobia. 

Sindromologia: a autocura da síndrome do estrangeiro; a síndrome do pânico (ataque 

de ansiedade); a síndrome do segredo; a síndrome do autismo; a síndrome do fechadismo consci-

encial; a síndrome da retranca; a síndrome da insinceridade. 

Maniologia: a mania da acumulação informacional inútil; a mania de guardar informa-

ções úteis, jamais comunicadas; a mania do colecionismo patológico; a mania de estocar objetos 

inúteis; a mania da prodigalidade sem autodiscernimento. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a interassistencioteca; a pedagogoteca; a cognoteca; 

a mentalsomatoteca; a consciencioterapeuticoteca; a parapsicoteca; a encicloteca. 
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Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Egolo-

gia; a Egocarmologia; a Grupocarmologia; a Conscienciometrologia; a Verbaciologia; a Consci-

encioterapia; a Conviviologia; a Tenepessologia; a Teaticologia; a Parapedagogiologia; a Didati-

cologia; a Autocogniciologia; a Descrenciologia; a Holofilosofia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin tarística; a conscin enci-

clopedista; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin verponista. 

 

Masculinologia: o doador; o conscienciômetra; o paraeducador; o agente retrocognitor; 

o conscienciólogo; o agente retrocognitor; o professor itinerante; o autopesquisador-sensitivo;  

o verbetógrafo; o verbetólogo; o tenepessista; o ofiexista; o duplista; o duplólogo; o intermissivis-

ta; o proexista; o proexólogo; o inversor existencial; o reciclante existencial; o experimentador- 

-relator; o recinólogo. 

 

Femininologia: a doadora; a conscienciômetra; a paraeducadora; a agente retrocognito-

ra; a consciencióloga; a agente retrocognitora; a professora itinerante; a autopesquisadora-sensiti-

va; a verbetógrafa; a verbetólogo; a tenepessista; a ofiexista; a duplista; a duplóloga; a intermissi-

vista; a proexista; a proexóloga; a inversora existencial; a reciclante existencial; a experimentado-

ra-relatora; a recinóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sophista; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens se-

rendipitista; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens parapsy-

chicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: partilha dos autoneochados prematura = a divulgação dos resultados ex-

perimentais das autoinvestigações quando ainda embrionárias; partilha dos autoneoachados con-

solidada = a divulgação dos resultados das autoinvestigações quando já comprovadas pela autex-

perimentação exaustiva. 

 

Culturologia: a cultura da Descrenciologia compartilhada; a cultura da Reeducaciolo-

gia; a cultura do sobrepairamento; a cultura da pacificação íntima pelo compartilhamento cos-

moético das neoverdades relativas; a cultura autopesquisística; a cultura geral; a cultura men-

talsomática; a paracultura conscienciológica. 

 

Originalidade. Segundo a Conscienciologia, cada consciência constitui identidade única 

e original. Partindo dessa premissa, quanto mais a conscin, ou a consciex, aprofunda a autopes-

quisa, predisposta à captação e transmissão de autoneoverpons, mais original ela se torna. 

 

Meios. Quanto aos meios de difusão, eis, listados na ordem alfabética, 150 exemplos de 

recursos, atos, processos, locais, fenômenos e objetos a serem utilizados pela conscin lúcida pos-

sibilitando o partilhamento de autoneossaberes: 

01. Anúncio. 

02. Ata. 

03. Audiovisual. 

04. Autofalante. 

05. Aviso. 

06. Banner. 

07. Bilhete. 
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08. Bloco de papel. 

09. Blog. 

10. Boletim. 

11. Caderno. 

12. Campanha. 

13. Caneta. 

14. Carta. 

15. Cartaz. 

16. Cérebro. 

17. Cerimonial. 

18. CD-ROM. 

19. Chamada. 

20. Cinema. 

21. Clariaudiência. 

22. Clarividência. 

23. Comunicação interpessoal. 

24. Conferência. 

25. Congresso. 

26. Conscienciês. 

27. Convite. 

28. Currículo. 

29. Curso. 

30. Debate. 

31. Declaração. 

32. Desenho. 

33. Disquete. 

34. Documentário. 

35. DVD. 

36. Edital. 
37. E-mail. 

38. Encarte. 
39. Energias conscienciais (ECs). 

40. Enigma. 

41. Enquete. 

42. Entrevista. 

43. Equação. 

44. Escultura. 

45. Estatística. 

46. Estela. 

47. Etiqueta. 

48. Experimento. 

49. Extrapolação. 

50. Fax. 

51. Filme. 

52. Fita cassete. 

53. Folder. 

54. Fórmula. 

55. Fórum. 

56. Fotografia. 

57. Gravação. 

58. Hipótese. 

59. Impresso. 

60. Infográfico. 
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61. Informativo. 

62. Jogo. 

63. Jornada. 

64. Jornal. 

65. Lápis. 

66. Lei. 

67. Livro. 

68. Logomarca. 

69. Manual. 

70. Manuscrito. 

71. Matéria jornalística. 
72. Materialização (objetos, consciexes). 

73. Materpensene. 

74. Medida provisória. 

75. Memorandum. 

76. Mensagem. 

77. Microfone. 

78. Mímica. 

79. Mural. 

80. Música. 

81. Nota. 

82. Notificação. 

83. Outdoor. 

84. Painel. 

85. Palestra. 

86. Panfleto. 

87. Paper. 

88. Paracérebro. 

89. Peça teatral. 

90. Pedido. 

91. Pergunta. 

92. Pincel atômico. 

93. Pintura. 

94. Placa. 

95. Planilha. 

96. Poesia. 

97. Poliglotismo. 

98. Ponência. 

99. Ponteira laser. 

100. Portfólio. 

101. Premonição. 

102. Prescrição. 

103. Processo. 

104. Procuração. 

105. Programa. 

106. Projeção lúcida. 

107. Projeto. 

108. Protocolo. 

109. Psicofonia. 

110. Rádio. 

111. Receita. 

112. Rede parassocial. 

113. Rede social. 
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114. Relatório. 

115. Réplica. 

116. Resenha crítica. 

117. Resposta. 

118. Revista. 

119. Rótulo. 

120. Selo. 

121. Sentença. 

122. Seta. 

123. Símbolo. 

124. Simpósio. 

125. Sinal. 

126. Sinalética energética e parapsíquica. 

127. Sinalizador. 

128. Sinete. 

129. Skype. 

130. Slide. 

131. Slogan. 

132. Spot publicitário. 

133. Súplica. 

134. Tabuleta. 

135. Técnica. 
136. Telefone (fixo ou celular). 

137. Telegrama. 

138. Telepatia. 

139. Televisão. 

140. Teoria. 

141. Tertúlia. 

142. Tese. 

143. Testamento. 

144. Teste. 

145. Tréplica. 

146. Tribunal. 

147. Verbete. 

148. Vídeo. 

149. Visita. 

150. Viva voz. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a partilha dos autoneoachados, indicados para a expansão 

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Aula  Terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

03.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Autocriatividade:  Verponologia;  Neutro. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Megaexplicitação  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 
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10.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  organizador  dos  saberes:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

A  PARTILHA  DOS  AUTONEOACHADOS  PELA  CONSCIN  IN-
TERASSISTENCIAL,  AUTOCOBAIA  LÚCIDA  E  COSMOÉTICA,  
DEMONSTRA  O  NÍVEL  DE  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  (IE)  
E  O  AUTODISCERNIMENTO  ANTIDOUTRINÁRIO  DA  TARES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a técnica da partilha dos autoneoachados 

autopesquisísticos? Desde quando oferece os próprios parachados através da tares exemplificada? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Parapedagogia: Um Novo Paradigma na Educação; Proceedings of 3rd Consciential Educa-

tion Meeting; Anais da Jornada de Educação Conscienciológica; Curitiba, PR; 26-29.05.05; Vol. 7; N. 28-S; 472 p.; Interna-
cional Academy of Consciousness (IAC); London; UK; May, 2005; páginas 13 a 27. 

2.  Idem; Projeciologia: Cultura Parapsíquica e Autopesquisa Científica; Artigo; Anais do 4º CIPRO 

Congresso Internacional de Projeciologia; Evoramonte; Portugal; 15-17.08.08; Journal of Conscientiology; Vol. 11; N. 41- 
-S; 320 p.; Internacional Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; 2008; páginas 13 a 33. 

3.  Keyes Jr, Ken; O Centésimo Macaco: O Despertar da Consciência Ecológica – Estamos todos no mesmo 

Barco (The Hundredth Monkey); trad. Carmen Youssef; 175 p.; 6 abrevs.; 76 ilus.; 19 x 10 cm; enc.; Pensamento; São 
Paulo, SP; 1995; páginas 17 a 23. 

4.  Sheldrake, Rupert; Una Nueva Ciencia de la Vida: La Hipotesis de la Causación Formativa; trad. Marge- 

-Xavier Martí Coronado; 336 p.; 12 caps.; 35 ilus.; 198 refs.; 21,5 x 12,5 cm; enc.; Editorial Kairós; Barcelona; Espanha; 
Febrero, 1990; páginas 112 a 116. 

5.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 

103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-
cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 38, 39, 126, 127, 160, 161, 180 e 181. 

6.  Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação Integral da Consciência; revisor Alexander Steiner; 344 
p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 2.000 itens;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21  

x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 126, 127, 142, 143 a 145, 174, 
177 e 190 a 193. 

7.  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 111, 112, 702 e 703. 
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P A S S A D O    C O M U M  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O passado comum é o conjunto de vivências, acontecimentos, hábitos, fe-

nômenos, fatos e / ou parafatos pretéritos, compartilhados por duas ou mais conscins, homens ou  

mulheres, característico de determinado local (Proxêmica) ou período (Cronêmica).  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo passado vem do idioma Latim, passare, de passus, “afastamento 

das pernas; espaço compreendido entre este afastamento; passo, passada; medida itinerária equi-

valente a cerca de 1 metro e meio”. Surgiu no Século XIII. A palavra comum procede também do 

idioma Latim, communis, “comum”. Apareceu no Século XIV.     

Sinonimologia: 1.  Retroconvívio. 2.  Passado compartilhado. 3.  Pretérito conjunto.   

4.  Passado convivial. 5.  História compartilhada.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo passado: 

antepassada; antepassado; passadiça; passadiço; passadio; passadismo; passadista; passadísti-

ca; passadístico; passadoira; passadoiro; passador; passadora; passadoura; passadouro; ultra-

passada; ultrapassado. 

Neologia. As duas expressões compostas passado comum recente e passado comum 

remoto são neologismo técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Passado singular. 02.  Passado individual. 03.  Passado pessoal.  

04.  Retrovivência individual. 05.  Presente comum. 06.  Devir grupal. 07.  Devenir comum. 08.  

Futuro grupal. 09.  Augúrio coletivo. 10.  Vaticínio comum. 

Estrangeirismologia: o flashback de ocorrências comuns; o modus vivendi cooperativo 

em contraponto ao modus operandi de hominis bellicosus; o Recexarium.  

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à maturescência conviviológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema:  – Passado: futuro 

presente. 

Citaciologia. Eis duas citações relativas ao tema: – Ninguém foge aos grilhões do seu 

destino (Sófocles, 496 a.e.c.–406 a.e.c.). Compreender já é perdoar (Madame de Staël; Anne-

Louise-Germaine Necker, 1766–1817). 

Proverbiologia: – Non novum sed nove (Não o novo mas de novo).  

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Conviviologia. Cada pessoa que encontramos nessa vida humana é um arquivo vivo 

ou banco de dados evolutivos que se abre para nós. Por isso, devemos dar especial atenção ao 

convívio social”.  

2.  “Nós. Somos frutos de nós mesmos. Sempre respiramos o ar límpido ou poluído por 

nós mesmos, seja vindo do passado de nossas retrovidas, ou de nossa vida atual”.  

3.  “Passado. Não se consegue fugir do passado. O problema é saber honrá-lo”. “Não 

conseguimos desfazer o passado e nem viver sem as suas lembranças, indicadoras de nossas in-

dispensáveis reciclagens conscienciais”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; a fôrma holopensênica comum; 

os grupopensenes; a grupopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; o holopensene de reencontros seculares; o holopensene da ressignificação 

de laços afetivos; o holopensene da omniconviviologia na Era da Reurbex. 
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Fatologia: o passado comum; o fato de o retroconvívio poder ser revivido em novas ba-

ses evolutivas; o fato de ninguém poder mudar o passado, mas poder refazer o futuro; a origem 

comum da Humanidade; o continente africano; os vestígios do passado comum; o patrimônio co-

mum da Humanidade; o exame de DNA identificando a origem de antepassados; a denominação 

Homo sapiens originalmente distinguindo a espécie humana dentro da ordem dos primatas; a Pré-

-História; a Paleontologia; a Estratigrafia; as estelas; a História Humana, mesmo controversa, sen-

do testemunha da Socin Patológica; os agrupamentos trafarísticos; a solidariedade maligna; os er-

ros em comum; os erros comuns; o determinismo; a possibilidade da recomposição grupocármica; 

o ato de dar tempo ao tempo; o livre arbítrio; o tempo evolutivo de cada consciência; a Cronoevo-

luciologia; a Interassistenciologia; o público-alvo assistível; a convivialidade técnica; o reencon-

tro evolutivo embasado nos trafores comuns; a Neoenciclopediologia facultando oportunidades 

evolutivas aos intermissivistas; a reurbex enquanto ressarcimento coletivo de responsabilidades 

em passado comum; o Curso Intermissivo facultando a Conviviologia Evolutiva; o ortoconvívio 

de intermissivistas lúcidos em prol da maxiproéxis; o passado comum delineando as bases da Pré-

-Intermissiologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o retroconvívio 

extrafísico em função de passado comum; a interassistência extrafísica possível a partir do reen-

contro de compassageiros evolutivos de passado comum; as paraevocações interassistenciais;  

a evocação de consciexes credoras; as parassincronicidades indicativas; as autovivências parapsí-

quicas apontado passado comum entre compassageiros evolutivos; as diversas modalidades de pa-

rapercepções indicando passados comuns; a paraperceptibilidade impressiva do passado comum; 

o testemunho da plateia de consciexes pré-intermissivistas; a soltura bioenergética promovendo 

os extrapolacionismos parapsíquicos cognitivos; a interassistência interdimensional na Dinâmica 

Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico (ENCYCLOSSAPIENS), a partir do passado 

comum; o campo bioenergético oportuno à reparação dos desmandos grupais do passado; o fenô-

meno avançado da pangrafia grupocármica, próprio dos evoluciólogos; os retroconvívios referen-

ciais para a autoproéxis; o Curso Intermissivo (CI) enquanto passado comum das diversas ge-

rações de intermissivistas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo passado comum–aqui-agora interassistencial. 

Principiologia: os princípios interassistenciais; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio da convivialidade sadia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica da omissuper. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico em prol da maxiproéxis grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Evolu-

ciólogos. 

Efeitologia: o efeito da retroconvivialidade no presente. 

Neossinapsologia: os retroconvívios doentios exigindo neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo diáspora-reagrupamento; o ciclo algoz-vítima perpetuado no belicis-

ta e rompido pelo intermissivista; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo de des-

construção de retroideias; o ciclo retroalimentador autopensenes-holopensenes; o ciclo repara-

tório erro-correção-acerto; o ciclo de acertos grupocármicos chancelados pela tares exempla-

rista; o entendimento do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o autexemplarismo do intermis-

sivista no ciclo multiexistencial grupal (CMG).  
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Enumerologia: o retrocontexto compartilhado; a retroatividade compartilhada; a retro-

celebração compartilhada; o retroaprendizado compartilhado; a retroemoção compartilhada;  

o retroêxito compartilhado; a retrofelicidade compartilhada.  

Binomiologia: o binômio passado comum–passivo incomum; o binômio passado comum 

recente–passado comum remoto; o binômio recin-recéxis; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação Retrofatuística-Fatuística; a interação Retro-História–Neo-

História–Para-História. 

Crescendologia: o crescendo consréu-Serenão; o crescendo passado comum nosográ-

fico–presente comum homeostático.  

Trinomiologia: o trinômio presente comum–passado comum–futuro comum; o trinômio 

gregarismo-individualismo-universalismo; o trinômio reurbanização-reeducação-ressocializa-

ção; o trinômio passado comum–ruptura–reaproximação interconsciencial; o trinômio passado 

comum–autoimperdoamento–heteroperdoamento; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia- 

-Paracogniciologia; o trinômio energossomaticidade-cognicibilidade-fraternidade. 

Polinomiologia: o polinômio passado–presente–futuro–aqui-agora-multidimensional. 

Antagonismologia: o antagonismo assistido em comum / assistente em comum. 

Paradoxologia: o paradoxo de nem sempre o passado e presente comuns assegurarem 

futuro comum; o paradoxo de se poder acertar em meio tempo o tempo todo para evoluir;  

o paradoxo do passado comum de Serenões e consréus transmigradas; o paradoxo da condição 

singular e personalíssima do proexista ser embasada em passado comum, grupocármico. 

Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a conviviofilia; a zooconviviofilia; a fitofilia; a conscienciofilia; a neofilia;  

a evoluciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia impedindo as oportunidades de autovivência lúcida em bases 

cosmoéticas grupais atualizadas. 

Sindromologia: a síndrome da pré-derrota acirrada pelo passado comum nosográfico. 

Maniologia: a mania de reviver o passado sem renovar o presente. 

Mitologia: o mito do “passado morto”. 

Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a proexoteca; a gregarioteca; a so-

cioteca; a recexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Re-

cexologia; a Interprisiologia; a Intrafisicologia; a Historiologia; a Enciclopediologia; a Pararreur-

banologia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin passadista. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o te-

nepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; 

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17013 

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens transmigratus; o Homo sapiens 

reurbanisatus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: passado comum recente = o ocorrido na atual ressoma; passado comum 

remoto = o ocorrido em ressoma anterior.  

 

Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna. 

 

Grupocarma. Atinente à Grupocarmologia, a qualidade do passado comum delineia  

o nível de amistosidade nas relações presentes. 

Interprisões. Conforme a Interprisiologia, o percentual de livre arbítrio ou determinis-

mo pessoal é resultante do saldo dos diversos passados comuns, a serem revividos no périplo evo-

lutivo grupal. 

Intermissão. Consoante a Intermissiologia, o Curso Intermissivo pré-ressomático instru-

mentaliza a então consciex para neoconvívios em bases homeostáticas, a partir do êxito das reci-

clagens pessoais. 

Interdependência. De acordo com a Evoluciologia, “ninguém evolui sozinho”, haja 

vista a imperiosa dependência humana para a sobrevivência, desde a ressoma. 

Restauração. Observando a Paradireitologia, a partir do princípio da restauração evo-

lutiva, todos os seres terão a oportunidade de recompor os desmandos pessoais e grupais, mais 

cedo ou mais tarde.  

Caracterologia. Segundo a Historiologia, eis, por exemplo, 50 categorias de passado 

comum, não excludentes entre si, a serem pesquisadas pela conscin interessada: 

01. Abolicionista. 

02. Aristocrata. 

03. Artístico. 

04. Autocrata. 

05. Belicista. 

06. Bibliátrico. 

07. Catequista. 

08. Clerocrata. 

09. Colonizador. 

10. Conjugal. 

11. Consanguíneo. 

12. Democrata. 

13. Desertícola. 

14. Enciclopedista. 

15. Escravocrata. 

16. Estudantil. 

17. Étnico. 

18. Extraplanetário. 

19. Feudalista. 

20. Filosófico. 

21. Gráfico. 

22. Hippie. 
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23. Ideológico. 

24. Iluminista. 

25. Imperialista. 

26. Iniciático. 

27. Intelectual. 

28. Intermissivo. 

29. Intrafamiliar. 

30. Jurídico. 

31. Militar. 

32. Místico. 

33. Monárquico. 

34. Monástico. 

35. Nômade. 

36. Oracular. 

37. Pacifista. 

38. Paraprocedencial. 

39. Parapsíquico. 

40. Parental. 

41. Planetário. 

42. Plebeu. 

43. Político. 

44. Profissional. 

45. Religioso. 

46. Revolucionário. 

47. Silvícola. 

48. Talassocrata. 

49. Teocrata. 

50. Tuaregue. 

 

Tipologia. Segundo a Analiticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 caracte-

rísticas de vivências conjuntas de passado comum, para melhor se compreender e vivenciar as re-

lações grupais momentâneas:   

01. Amistoso versus hostil. 

02. Assistencial versus assediador.  

03. Evolutivo versus baratrosférico. 

04. Exitoso versus malogrado. 

05. Feliz versus traumático. 

06. Funcional versus inútil. 

07. Íntimo versus distanciado. 

08. Libertador versus aprisionador. 

09. Nocivo versus terapêutico. 

10. Reiterado versus esporádico. 

11. Restaurador versus persecutório.  

12. Traforista versus trafarista. 

 

Omniconvívio. Com base na Holoconviviologia, vale considerar a relevância da orto-

convivialidade, desconstruindo os efeitos das imaturidades conjuntas e edificando laços evoluti-

vos em prol das realizações magnas grupais.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o passado comum, indicados para a expansão das abor-

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

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Auto-historiografia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03. Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04. Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

05. Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

06. Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro.  

07. Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08. Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09. Evolução  hominídea:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10. Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11. Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12. Inventário  genealógico:  Grupocarmologia;  Neutro. 

13. Neoversão  existencial:  Pararreurbanologia; Neutro.  

14. Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15. Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  PASSADO  COMUM  DE  COMPASSAGEIROS  EVOLUTI-
VOS,  A  PARTIR  DOS  PRINCÍPIOS  DA  INSEPARABILIDADE  

GRUPOCÁRMICA  E  DA  ATRAÇÃO  DOS  AFINS,  DELINEIA   
AS  BASES  INTERASSISTENCIAIS  DA  EVOLUÇÃO  GRUPAL.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a hipótese do passado comum nas in-

terrelações pessoais cotidianas? Busca qualificar a convivialidade pessoal, em novo patamar cos-

moético, em prol do melhor para todos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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 433, 1.145  
e 1.261. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A passagem do tempo é a percepção por parte da conscin, homem ou mu-

lher, da inserção no continuum cronológico relativo ao passado-presente-futuro da totalidade das 

próprias vivências, experiências e interações conscienciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo passagem deriva do idoma Francês, passage, “desfiladeiro; tra-

vessia; fragmento de algum texto”. Apareceu no Século XIV. O termo tempo procede do idioma 

Latim, tempus, “tempo; estação; ocasião; oportunidade; circunstância”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Transcorrência temporal. 2.  Continuum do tempo. 3.  Fluxo tem-

poral. 

Neologia. As duas expressões compostas passagem acrítica do tempo e passagem lúcida 

do tempo são neologismos técnicos da Paracronologia. 

Antonimologia: 1.  Instante cronológico. 2.  Momento do tempo. 3.  Estagnação cons-

ciencial. 

Estrangeirismologia: o timing relacionado à noção de essência humana; o pace of life; 

as palavras gregas aion, chronos e o kairos como diferentes olhares sobre o tempo nessa cultura; 

a International Society for the Study of Time; o gosto pelo rock’n’roll como potencial sintoma de 

cronopatologia; o impacto cronológico do Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à compreensão da passagem do tempo para o avanço na escala evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao assunto: – Tempo: 

língua silenciosa. 

Coloquiologia. Eis 4 expressões populares denotando o entendimento das pessoas sobre 

as decorrências da passagem do tempo: não deixar para fazer amanhã as tarefas possíveis de 

serem feitas hoje; é preciso dar tempo ao tempo; não há mal de duração eterna e não há bem de 

duração infinita; o tempo cura tudo. 

Proverbiologia. Eis provérbio himalaio relacionado ao tema: – “Slow” is spelled with 

four letters; so is life. “Speed” is spelled with five letters; so is death (“Devagar” é soletrado com 

quatro letras; vida também. “Velocidade” é soletrada com cinco letras; morte também). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cronológico; o holopensene pessoal da recin; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os prioropensenes; 

a prioropensenidade. 

Fatologia: a passagem do tempo; a sensação de incompletude na proximidade da desso-

ma; o transcorrer do tempo enquanto exposição visceral das limitações do conhecimento humano; 

a sacralização do passar do tempo por parte de comunidades primitivas; o momento presente en-

quanto fator limitador da concepção da temporalidade por parte da conscin; as patologias rela-

cionadas à utilização do tempo (cronopatologias); o fim; a despedida; a linha internacional de 

data; os rituais demarcadores do avanço temporal; o fato de toda conscin idosa ser, naturalmente, 

testemunha ocular da História; os encontros e desencontros da vida intrafísica ao longo da Histó-

ria Pessoal; o tempo da vida humana como referência para a autorganização; as interrelações entre 

o tempo interno e o tempo externo; a condição virtual do passado; o desconhecimento sobre  

o tamanho do período de existência de múltiplos objetos cotidianos; o ato de estudar temas cuja 

cadeia de eventos extrapolem única vida intrafísica; a impossibilidade de lembrar do futuro;  

o vento enquanto metáfora da passagem do tempo; a duração média da vida humana como pre-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17017 

missa básica para a organização da existência intrafísica; o fato de mesmo os tempos transcenden-

tes à vida humana terem influência sobre a mesma; a abordagem epidemiológica do tempo na 

intrafisicalidade; a História Natural das doenças evidenciando a transcorrência unidirecional do 

tempo intrafísico; a postura consciencial perante a percepção do “nunca mais”; o conjunto de er-

ros e acertos ao longo da vida; a autoconsciência da trajetória de vida; o tempo necessário à reali-

zação de heterassistência; as mudanças conscienciais e mesológicas evidenciando a longitudinali-

dade da existência humana; o paradigma da interdependência na aceitação da passagem do tempo; 

a superação dos deslumbramentos poéticos envolvidos na percepção do transcorrer do tempo;  

a particularidade temporal necessária a cada consciência para certos insights essenciais à própria 

vida; a conversa a respeito da doação de órgãos com a família de alguém recém-dessomado; a re-

conciliação com a representação dos outros na própria intraconsciencialidade; a liberdade para 

pensar no futuro após reconciliação interconsciencial; a importância de se ter a reconciliação na 

pauta do dia, desde jovem; o ato de viver excessivamente o aqui-agora intrafísico enquanto fator 

restringidor da evolução consciencial; as emoções positivas desencadeadas quando se toma cons-

ciência da própria trajetória de vida; o ato de questionar a si mesmo sobre o aproveitamento útil 

do próprio tempo, na condição de saída da robotização existencial; o estabelecimento de relação 

de amizade com a passagem do tempo; a interparadigmaticidade do tema da passagem do tempo. 

 

Parafatologia: a atemporalidade extrafísica; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a paravivência da passagem do tempo relatada na experiência de quase-morte (EQM); 

as peculiaridades da percepção da passagem do tempo na dimensão extrafísica; o ato de a conscin 

conceber, na autexperiência da passagem do tempo, o período de múltiplas existências; a Paras-

semiologia anterógrada; as sincronicidades enquanto evidência da existência de critérios paracro-

nológicos para organização do tempo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico terceirização da própria história–terceiriza-

ção do próprio tempo; o sinergismo autoproexológico reconciliação–passagem do tempo. 

Principiologia: o princípio da multitemporalidade das relações; o princípio da teática 

na superação das abordagens filosóficas relacionadas ao tempo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre o aprovei-

tamento útil do tempo. 

Teoriologia: a teoria da Paracronologia; a teoria da invéxis; a teoria da recéxis; a teo-

ria da seriéxis. 

Tecnologia: a técnica da Impactoterapia; a técnica do anel autorreflexivo presente, pas-

sado e futuro; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia;  

o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório consci-

enciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometria; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; 

o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito da artificialidade na representação cinematográfica de trajetórias 

de vida; o efeito de receber diagnóstico de doença terminal na administração e no significado do 

tempo; o efeito da terceira idade na reconciliação grupocármica; o efeito na própria conscin dos 

sinais intrafísicos da passagem do tempo; o efeito das vivências traumáticas na percepção do 

tempo; o tempo dispendido lidando com os efeitos deletérios do autassédio. 

Neossinapsologia: o uso maduro das retrossinapses; a formação de paraneossinapses 

por parte da consciex ao compreender as particularidades da passagem do tempo na extrafisicali-
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dade; as conexões sinapses-parassinapses na ampliação do entendimento sobre a passagem do 

tempo. 

Ciclologia: o ciclo vicioso da ruminação mental. 

Enumerologia: o passado não é determinista; o fim não é o verdadeiro término; o futuro 

não é mistério; a mudança não é opção; o amadurecimento não é algo sagrado; a ocasião não  

é fugidia; o tempo não é peremptório. 

Binomiologia: o binômio medida do tempo–militarismo; o binômio medo da passagem 

do tempo–medo da solidão; o binômio perfeccionismo–decurso cronológico; o binômio autismo–

–transcurso temporal; o binômio robustez física–robustez consciencial; o binômio doença de Al-

zheimer–percepção da temporalidade; o binômio reconciliação–proximidade da dessoma. 

Interaciologia: a interação espaço--tempo na concepção da física sobre a passagem do 

tempo. 

Crescendologia: o crescendo inatividade-atividade-proatividade; o crescendo uso rumi-

nativo do passado–uso evolutivo do passado; o crescendo dispersão mental–tenacidade pensê-

nica; o crescendo monotemporalidade-multitemporalidade. 

Trinomiologia: o trinômio mecanismos de defesa do ego (MDEs)–autossinceridade– 

–passagem do tempo; o equilíbrio dinâmico entre os componentes do trinômio passado-presente- 

-futuro gerando homeostase holossomática. 

Polinomiologia: o polinômio necessidade-vontade-felicidade-temporalidade; os diferen-

tes tempos entre as etapas do polinômio autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnósti-

co-autenfrentamento-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo sacralização / dessacralização; o antagonismo per-

da de energia / gasto de energia; os malentendidos envolvendo o antagonismo fim de relaciona-

mento / falta de amor. 

Paradoxologia: o paradoxo de o rock’n’roll, suposta trilha sonora de movimentos soci-

ais buscando mudança, poder ser fator dificultador em aceitar a passagem do tempo; o paradoxo 

de o tempo na dimensão intrafísica fluir unidirecionalmente, mas, intraconsciencialmente, todos 

os tempos coexistirem; o paradoxo do tempo eterno. 

Politicologia: a política da autorrenovação na cronêmica e paracronêmica. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às reciclagens intraconscienciais. 

Filiologia: a cronofilia; a neofilia; a recinofilia; a recexofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a cronofobia; a reciclofobia; a futurofobia; a pas-

sadofobia; a historiofobia. 

Sindromologia: a síndrome do perdularismo evolutivo. 

Maniologia: a mania da postergação; a hoplomania; a lipemania; a fracassomania; a nos-

tomania. 

Holotecologia: a antropoteca; a anuarioteca; a astronomoteca; a cronoteca; a filosofote-

ca; a mnemoteca; a teaticoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Proexologia; a Interprisiologia; a Cosmovisi-

ologia; a Pensenologia; a Autodecidologia; a Autevoluciologia; a Perdologia; a Voliciologia;  

a Mnemossomatologia; a Cronoproexometria. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o elder; o comunicólogo; o conscienciômetra; o escritor; 

o exemplarista; o idoso; o inversor existencial; o maxidissidente evolutivo; o nostálgico; o proe-

xista; o reciclante existencial; o self made man; o verbetógrafo. 
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Femininologia: a autodecisora; a elder; a comunicóloga; a conscienciômetra; a escri-

tora; a exemplarista; a idosa; a inversora existencial; a maxidissidente evolutiva; a nostálgica;  

a proexista; a reciclante existencial; a self made woman; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapi-

ens evolutivus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: passagem acrítica do tempo = aquela com ausência de reflexão, senso 

crítico, ponderação e reconciliações envolvendo as próprias vivências; passagem lúcida do tempo 

= aquela com a vivência do transcurso cronêmico de maneira refletida, crítica e ponderada com 

lucidez nas relações e vivências. 

 

Culturologia: a cultura de procurar o passado para resolver questões presentes; a cul-

tura do descuido com o próprio tempo durante a vida intrafísica; a cultura dos rituais de 

passagem em civilizações e grupos humanos primitivos; a cultura da História Oral em povos 

ágrafos. 

 

Cronologia. Eis, em ordem alfabética, 10 recursos formas existentes na intrafísicalidade 

capazes de evidenciar a passagem do tempo: 

01.  Ampulheta. 

02.  Calendário. 

03.  Cronômetro. 

04.  Desenvolvimento tecnológico na Socin. 

05.  Estações do ano. 

06.  Movimento estelar. 

07.  Mudança da paisagem rural. 

08.  Mudança da paisagem urbana. 

09.  Mudanças somáticas no ciclo vital. 

10.  Relógio. 

 

Experiências. Sob a ótica da Intrafisicologia, seguem 8 formas diferentes de experien-

ciar a passagem do tempo, em ordem alfabética: 

1.  Coma. A conscin, ao sair do coma, não tem consciência do tempo transcorrido entre  

o início do problema de saúde e o despertar. 

2.  Cosmos. A ilusão de se estar vendo corpos celestes ainda existentes ao olhar para  

o céu atual e ver, na verdade, a luz emitida após a extinção a milhares ou milhões de anos. 

3.  Cotidiano. A simples passagem do tempo pode ser vivenciada de acordo com as 

mensurações convencionais durante atividades habituais da conscin. 

4.  Desinteresse. A conscin envolvida em atividades de pouco interesse pode ter a sen-

sação de o tempo passar mais devagar. 

5.  Interesse. A conscin envolvida em atividades de grande interesse pode ter a sensação 

de o tempo passar mais rápido. 

6.  Memória. A memória de eventos passados propicia vivência pensênica de retrofatos  

estarem ocorrendo no momento atual e possibilita previsões de momentos futuros. 

7.  Pressa. A sensação de a quantidade de tarefas a realizar estar incompatível com  

o tempo disponível, acarretando sentimento de medo de não conseguir concluí-las. 

8.  Sono. A conscin, ao deitar para dormir, tem apenas a percepção do deitar e do acordar 

sem ter consciência do tempo transcorrido durante o sono. 
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Amizade. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, em ordem lógica, 5 argumentos capa-

zes de ilustrar a necessidade de se estabelecer relação de amizade harmônica com a passagem do 

tempo por parte da conscin, homem ou mulher: 

1.  Existência. A passagem do tempo existe independentemente das estratégias encon-

tradas pelos seres humanos para aferí-la. 

2.  Natureza. A natureza é repleta de evidências ilustrativas da passagem do tempo para 

além das convenções humanas, a exemplo dos ciclo de vida dos animais e vegetais, as estações 

do ano, as fases da lua e a mudança da localização do sol e da lua ao longo do dia na abóbada 

celeste. 

3.  Cláusula. O fato de para todo ser vivo presente na dimensão intrafísica, a passagem 

do tempo ser cláusula pétrea. 

4.  Inegociabilidade. A aceitação da ideia de ser a passagem do tempo fato inegociável 

na vida, contribui para o estabelecimento de relação evolutiva por parte da conscin. 

5.  Fluxo. A mudança é a forma como a Natureza registra a passagem do tempo.  Aceitar 

tal passagem como parte da vida humana auxilia a conscin a entrar no fluxo do Cosmos. 

 

Cosmoética. O tempo passa a ser reconhecido como importante recurso da vida intrafí-

sica a ser mais valorizado, a exemplo dessas 6 mudanças de postura por parte da conscin cosmoé-

tica, listadas em ordem alfabética: 

1.  Afetividade. Ter maior aproximação e valorização de pessoas por quem tem afetivi-

dade. 

2.  Criteriosidade. Tornar-se mais criterioso na tomada de decisão quanto a participar 

ou não de certos empreendimentos. 

3.  Felicidade. Envolver-se em atividades capazes de deixar a conscin genuinamente 

feliz. 

4.  Profilaxia do sentimento de incompletude. Evitar o acúmulo de pequenas insolubi-

lidades existenciais ao longo da vida, as quais, se acumuladas, poderão tomar dimensão assusta-

dora na terceira idade. 

5.  Reciclabilidade. Ter maior aceitação das mudanças precipitadas na vida. 

6.  Reconciliação. Confiar no “termômetro interno” da necessidade de reconciliação, to-

mando as devidas atitudes ao achar necessário. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a passagem do tempo, indicados para a expansão das  

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

01.  Aceitação  cosmovisiológica:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Acronologia  da  recin:  Autotaquicogniciologia;  Neutro. 

03.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

04.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

05.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Cronoconscienciometrologia:  Cronoevoluciologia;  Neutro. 

07.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

08.  Mantenabilidade  humana:  Profilaxiologia;  Neutro. 

09.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

11.  Nostalgia:  Nostologia;  Nosográfico. 

12.  Primeiro  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Segundo  tempo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Subintrância  cronêmica:  Paracronologia;  Neutro. 

15.  Tempo  proexogênico:  Cronoproexometria;  Homeostático. 
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TRANSITAR  LIVREMENTE  A  AUTOPENSENIDADE  ENTRE   
O  PRÓPRIO  PASSADO,  PRESENTE  E  FUTURO  EVIDENCIA  

IMPORTANTE  NEOCONQUISTA  EVOLUTIVA  ILUSTRATIVA   
DA  RELAÇÃO  AMIGÁVEL  COM  A  PASSAGEM  DO  TEMPO. 

 

Questionologia. O quanto você, leitor ou leitora, estabelece relação de amizade com  

a passagem do tempo? Aceita a mudança como sendo cláusula pétrea da própria programação 

existencial? 

 
Filmografia  Específica 

 

1.  Contato. Título Original: Contact. País: EUA. Data: 1997. Duração: 150 minutos. Gênero: Drama e Fic-

ção Científica. Idade (Censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Robert Zeme-

ckis. Elenco: Jodie Foster; Matthew McConaughey; David Morse; Geoffrey Blake; William Fichtner; James Woods;  

& Rob Lowe. Produção: Robert Zemeckis;  & Steve Starkey. Direção de Arte: Bruce Crone; & Lawrence A. Hubbs. 

Roteiro: James V. Hart; & Michael Goldenberg. Música: Alan Silvestri. Cenografia: Michael Taylor. Efeitos Especiais: 
Eric Cook. Companhia: Warner Bros. Sinopse: A astrônoma Ellie Arroway trabalha com monitoramento de possíveis si-

nais extraterrestres como paixão, mas também como forma de manter viva a memória do pai, falecido quando ela tinha  

9 anos e incentivador dessa prática e da curiosidade da filha. Encontra dificuldades para manter e receber fomento para as 
próprias pesquisas, até conseguiridentificar sinais extraterrestres orientando para construção de máquina para vir a propi-

ciar a ela experiência marcante quanto à vida em outros planetas e à passagem do tempo. 

2.  Forrest Gump: O Contador de Histórias. Título Original: Forrest Gump. País: EUA. Data: 1994. 
Duração: 142 minutos. Gênero: Drama. Idade (Censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: 

Português; & Espanhol (no Netflix). Direção: Robert Zemeckis. Elenco: Tom Hanks; Robin Wright; Sally Field; Michael 

Conner Humphreys; & Haley Joel Osment. Produção: Wendy Finerman; Stevey Starkey; & Steve Tisch. Direção de 

Arte: Leslie Macdonald. Roteiro: Winstom Groom; & Eric Roth. Fotografia: Don Burgess. Música: Alan Silvestri. 

Cenografia: Nacy Haighs. Efeitos Especiais: Allen Hall. Companhia: Paramount Pictures. Sinopse: O filme relata a his 

tória de Forrest Gump, nascido na cidade de Greenbow, Alabama, EUA, desde a infância, mostrando as dificuldades 
encontradas por ele e a familia em função do baixo Q.I. e dificuldades de locomoção por problemas de coluna. A história  

é contada desde a infância até a adultidade tendo como pano de fundo alguns dos principais eventos da História dos EUA  

e da Humanidade no período pós 2a Guerra. 

3.  O Curioso Caso de Benjamin Button. Título Original: The Curious Case of Benjamin Button. País: EUA. 

Data: 2008. Duração: 166 minutos. Gênero: Drama e Romance. Idade (Censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: 

Colorido. Legendado: Português. Direção: David Fincher. Elenco: Brad Pitt; Cate Blanchett; Julia Ormond; Faune 
Chambers Watkins; & Elias Koteas. Produção: Ceán Chaffin; Kathleen Kennedy; & Frank Marshall. Direção de Arte: 

Tom Reta. Roteiro: Eric Roth. Fotografia: Claudio Miranda. Música: Alexandre Desplat. Cenografia: Vidtor J. Zolfo. 
Efeitos Especiais: Burt Dalton. Companhia: Warner Bros; Paramount Pictures; & Kennedy / Marshal Company. 

Sinopse: O filme conta a história de bebê ao nascer com características somáticas de idosos e, por isso, é dado para ado-

ção. Contudo, na medida da passagem do tempo, ele vai ficando cada vez mais jovem. Sugere-se ser o fato devido  
à dor de homem cujo filho morreu na 1a Guerra Mundial e fabrica relógio cujos ponteiros se mexem no sentido anti-horá-

rio no desejo de o tempo voltar e ele tornar a ter o próprio filho. 

4.  O Escafandro e a Borboleta. Título Original: Le Scaphandre et le Papillon. País: França; & EUA. Data: 

2007. Duração: 112 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Direção: Julian 

Schnabel. Elenco: Isaach de Bankolé; Marie-Josée Croze; Mathieu Amalric; Emmanuelle Seigner; Max Von Sydow; 

Jean-Pierre Cassel; Anne Consigny; Patrick Chesnais; Gérard Watkins; & Marina Hands. Distribuição: Europa Filmes. 
Outros dados: Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Diretor e Melhor Filme Estrangeiro. Vencedor do Bafta de Melhor 

Roteiro Adaptado. Sinopse: Conta a história real de Jean-Dominique Bauby, o poderoso editor da revista Elle, após sofrer 

derrame cerebral devastador aos 43 anos. Aprende a se comunicar piscando letras do alfabeto e forma palavras, frases  
e até parágrafos. Comunicando-se com o movimento de único olho, usa a imaginação e memória para escrever livro. 

5.  Trem Noturno para Lisboa. Título Original: Night Train to Lisbon. País: Alemanha; Suiça; & Portugal. 

Data: 2013. Duração: 111 minutos. Gênero: Mistério e Romance. Idade (Cesura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colo-
rido. Legendado: Português. Direção: Billie August. Elenco: Jeremy Irons; Mélanie Laurent; Jack Huston; Martina Ge-

deck; Tom Courtney; Auguste Diehl; & Bruno Ganz. Produção: Kerstin Hamcke; Peter Reichenbach; & Günter Huss. 

Direção de Arte: Susanne Jauch. Roteiro: Greg Latter; & Ulrich Herrmann. Música: Annette Focks. Fotografia: Filip 
Zumbrunn. Efeitos Especiais: Marcel Stucki. Companhia: Studio Hamburg filmproduktion; C-Films AG; & Cinemate. 

Sinopse: Professor de Literatura na Suíça consegue evitar suicídio e, a partir daí, toma contato com livro de autor portu-

guês. Deslumbrado com o livro, decide partir para Portugal para entender melhor os rastros desse autor e a História. Com 
isso, acaba desenvolvendo jornada para dentro de si mesmo. 

6.  Uma Breve História do Tempo. Título Original: A Brief History of Time. País: Inglaterra, EUA e Japão. 

Data: 1991. Duração: 80 minutos. Gênero: Documentário. Idade (Censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. 
Legendado: Português. Direção: Errol Morris. Produção: David Hickman. Direção de Arte: David Lee. Roteiro: 

Stephen Hawkings, baseado no livro Uma Breve História do Tempo. Música: Phillip Glass. Companhia. National 
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Broadcasting Company (NBC); Tokyo Broadcasting System (TBS); Anglia Television; Channel Four Films; & Cineplex 

Odeon Films. Sinopse: O filme é documentário sobre a vida e obra do Cosmólogo Stephen Hawkings, o qual, mesmo 

sofrendo de grave doença neurodegenerativa (Esclerose Lateral Amiotrófica) fez grandes contribuições para a ciência em 
geral e para a Física em específico ao estudar a história do tempo. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Boscolo, Luigi; & Bertrando, Paolo; Os Tempos do Tempo: Uma Nova Perspectiva para a Consulta e Te-

rapia Sistêmica; apres. Carlos Arturo Molina-Loza; trad. Carlos Arturo Molina-Loza; XVI + 335 p.; 10 caps.; 9 abrevs.;  
3 citações; 7 enus.; 2 ilus.; 4 siglas; 1 técnica; 103 notas; 273 refs.; alf.; 22 x 15,5 cm; br.; Artesã; Belo Horizonte, MG; 

Brasil; 2009; páginas IX a 8. 

2.  Levine, Robert; A Geography of Time; XX + 258 p.; 2 partes; 10 caps.; 7 abrevs.; 30 citações; 1 enu.; 9 es-
tatísticas; 11 siglas; 2 tabs.; 291 refs.; 2 webgrafias; alf.; 20 x 12,5 cm; br.; Basic Books; New York, NY; 1997; páginas 

XI a 8. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O passatempo funcional é a atividade prazerosa, descontraída e lúdica, de 

caráter utilitário e capaz de motivar o interesse e a atenção da conscin, homem ou mulher, fazen-

do a convergência evolutiva eficaz em situações diversificadas.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo passar vem do idioma Latim Vulgar, passare, e este de passus, 

“passo; passada”. Apareceu no Século XI. A palavra tempo provém do idioma Latim, tempus, 

“tempo; estação; ocasião; oportunidade; circunstância”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo 

passatempo surgiu no Século XV. O termo funcional deriva do idioma Francês, fonctionnel, “fun-

cional”, e este do idioma Latim, functi, “trabalho; exercício; execução; complemento; termo”, li-

gado ao verbo depoente fungor, “cumprir; desempenhar; exercer; satisfazer; executar; pagar algu-

ma dívida; empregar; fluir; padecer; ser pago”. Apareceu no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Lazer útil. 2.  Distração inteligente. 3.  Entretenimento educativo. 

Neologia. As duas expressões compostas minipassatempo funcional e maxipassatempo 

funcional são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.   Ocupação estressante. 2.  Ociosidade. 3.  Jogos de azar.  4.  Traba-

lho enfadonho. 5.  Patuscada.  6.  Vida estafante. 7.  Ramerrão.   

Estrangeirismologia: a happy hour full time; o hobby criativo; o Tertuliarium; o Pes-

quisarium; o entertainement direcionado; o time management. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE) aplicada na rotina diária. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do aproveitamento do tempo; o holopensene da 

autoconsciencialidade evolutiva; a manutenção da pensenidade hígida durante a realização das ta-

refas rotineiras; o aproveitamento da mudança do bloco pensênico; a autossustentação da penseni-

dade investigativa; a fôrma holopensênica criativa; o materpensene pessoal assistencial; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; a desopressão holopensênica. 

 

Fatologia: o passatempo funcional; a atenção ao realizar o serviço doméstico sem perder 

de vista a autopesquisa; a coleção de moedas; a coleção de selos; a organização dos artefatos do 

saber; o arranjo dos lembretes; a ordenação da papelada; a arrumação das pastas do cosmograma 

pessoal; o backup dos arquivos do computador; a autocognição gratificante; a escolha das ativi-

dades afins ao trafor almejado; o debate; os programas selecionados da TV; o puzzle de 1.000 pe-

ças; o utilitarismo cosmoético; o trabalho sem lazer; o passatempo prejudicial; a mediocrização 

do entretenimento; o lazer nocivo; o fato de não ter tempo para nada; a desorganização do perío-

do de férias; a comercialização do paraíso das férias; a superprodução de objetos inúteis; as ocu-

pações com pouco ou nenhum benefício social; a rotina diária eficientemente organizada; o traba-

lho científico e tecnologicamente potencializado; as vantagens da industrialização; a Era Agríco-

la; a Era Industrial; a Era Tecnológica; a anulação das lavagens cerebrais fordistas, tayloristas  

e religiosas; o descanso merecido; as válvulas de escape desestressantes, diárias, assegurando  

o equilíbrio psicológico; os talentos aplicados e desenvolvidos durante os encontros sociais com 

os compassageiros evolutivos; o recreio individual; o sexo diário terapêutico; o tempo livre; a ne-

cessidade de amenizar os afazeres; a autanálise das atividades recreativas preferidas servindo  

à autoconscienciometria; a reeducação das escolhas; a disciplina para equilibrar os momentos de 

trabalho e os de folga; a importância da escolha da ocupação pessoal; a alternância de tarefas sem 

perder o foco da tarefa anterior; a profilaxia da saturação quanto ao exercício laboral; a hora de 
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saber dizer não; a conscienciocentragem; as viagens de pesquisa; a serendipidade; o ato de passar 

o pente fino na retirada do tempo ocioso; o fato de morar perto do trabalho possibilitar mais tem-

po para o lazer; a limpeza dos bagulhos energéticos; o autestudo dos passatempos pessoais indi-

cando tendências, interesses e escolhas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o password recebi-

do dos amparadores extrafísicos durante o momento de descontração; a exteriorização das ener-

gias conscienciais (ECs) durante o tempo de espera em repartição pública; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal; a alegria compartilhada junto ao amparador ao término do esclarecimento 

à consciex enferma; a volitação durante a projeção consciente (PC); a percepção da ativação do 

frontochacra durante a tarefa rotineira doméstica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo divertir-se trabalhando–trabalhar divertindo-se; o siner-

gismo pensenização hígida–homeostase holossomática; o sinergismo relaxamento mental–capta-

ção de ideias originais; o sinergismo coerência de vida–saúde consciencial; o sinergismo paciên-

cia no trabalho–ECs equilibradas. 

Principiologia: o princípio de a vida intrafísica ter prazo para acabar; o princípio de 

viver cada momento; o princípio trinomial da interfusão motivação-trabalho-lazer; o princípio 

da imortalidade da consciência; o princípio da descrença (PD); o princípio de a consciência sa-

ber cultivar o espaço-tempo evolutivos; os princípios cosmoéticos integrando escolhas na pro- 

fissão e na vida. 

Teoriologia: a teoria da organização do tempo; as teorias da Conscienciologia vividas 

no dia a dia. 

Tecnologia: a técnica do calmante literário; a técnica do aperitivo intelectual; a técnica 

da procura das novidades curiosas; a técnica da organização do espaço para agilizar o tempo de 

trabalho; a técnica do autodidatismo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a criação de técnicas 

próprias para os registros diários. 

Voluntariologia: o voluntariado autoconsciente, solidário, motivado e criativo nas Ins-

tituições Conscienciocêntricas (ICs).  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico do Cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito das inculcações religiosas supervalorizando o sofrimento; o efeito 

dos estresses decorrentes da falta de organização do tempo; o efeito de o mau uso do tempo livre 

levar à dispersão; o efeito das assinaturas pensênicas em todas as atividades realizadas; o efeito 

das neoideias advindas do relaxamento físico e mental; o efeito da retroalimentação da pesquisa 

motivadora; o efeito da autogratifcação benévola e automotivadora da tares. 

Neossinapsologia: o efeito sadio das neossinapses implantadas após os achados ideati-

vos durante o lazer produtivo. 

Ciclologia: o ciclo responsabilidade do tempo vivido–colheita dos frutos na maturidade. 

Enumerologia: o lazer interassistencial; o lazer educativo; o lazer terapêutico; o lazer 

maduro; o lazer econômico; o lazer saudável; o lazer planificado.  

Binomiologia: o binômio ouvir-assistir; o binômio compreender-auxiliar; o binômio ul-

trapassagem das imaturidades–domínio da psicomotricidade; o binômio competição-concorrên-

cia; o binômio viver bem com o soma–viver bem com o mentalsoma; o binômio excesso de tecno-

logia–fadiga somática. 

Interaciologia: a interação trabalho-sociabilidade; a interação bem-estar–trabalho pro-

dutivo; a interação hábitos sadios–rotinas úteis; a interação intencionalidade-interassistenciali-

dade-amparo; a interação lucidez multidimensional–aceleração evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo da lucidez na escolha dos passatempos; o crescendo pato-

lógico desocupação-degeneração-agressividade. 
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Trinomiologia: o trinômio afazeres–passatempo–regras sociais; o trinômio descanso 

somático–descanso psíquico–desembaraço mnemônico; o trinômio autonomia-compartilhamen-

to-solidariedade; o trinômio fixador neoideias-neoempreendimento-neossinapses; o trinômio da 

holomaturidade; o trinômio autonomia-liberdade-resultados; a aplicação proexológica do trinô-

mio neoideia-neoempreemdimento-neossinapse. 

Polinomiologia: a aplicação da criatividade do polinômio motivo-aptidão-tempo-espaço-

-energia-ocasião; a aplicação lúcida do polinômio autonomia–liberdade de escolha–renúncia 

cosmoética–vantagens evolutivas. 

Antagonismologia: o antagonismo matar o tempo / aproveitar o tempo; o antagonismo  

pessoa tranquila / pessoa estressada (sem tempo); o antagonismo passatempo funcional / idílio 

recreativo; o antagonismo necessidade de adrenalina / bem-estar contínuo; o antagonismo auto-

motivação sustentada / dependência heteromotivadora.  

Paradoxologia: o paradoxo de a disciplina trazer liberdade; o paradoxo de quanto mais 

autônoma a consciência, maior interdependência; o paradoxo de as máquinas ocuparem o tempo 

livre do ser humano; o paradoxo de conviverem, no mesmo Planeta, sociedades muito desenvol-

vidas tecnologicamente ao lado de sociedades primitivas.  

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a autocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a lucidofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a assistenciofilia; a fitofilia; a zoo-

filia; a cosmopensenofilia. 

Fobiologia: a nomofobia; a autofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de burnout; a superação da síndrome da fadiga 

crônica; o sobrepujamento da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a ludomania; a riscomania; a hedonomania. 

Mitologia: o mito de, na aposentadoria, se poder aproveitar o tempo perdido. 

Holotecologia: a metodoteca; a cronoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; a proexo-

teca; a evolucioteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Recexologia; a Conviviologia; a Autocronolo-

gia; a Experimentologia; a Lucidologia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Homeos-

taticologia; a Cosmovisiologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin folgazã; a conscin hedonista; a conscin fadigada; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o animador consciencial; o acoplamentista; o autodecisor; o agente re-

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

o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciô-

metra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexólogo; o re-

educador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o ter-

tuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a animadora consciencial; a acoplamentista; a autodecisora; a agente re-

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

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexóloga; a reeduca-

dora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-
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ciologista; 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 rastropensenicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens energeticus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens lu-

dens; o Homo sapiens faber; o Homo sapiens experimentator; o Homo sapiens voluntarius.  

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipassatempo funcional = o entretenimento sadio e descontraído de as-

sistir vídeos, filmes ou documentários de conteúdo histórico ou biográfico; maxipassatempo fun-

cional = o entretenimento sadio e produtivo resultante da organização e compilação de ideias, lei-

turas, cosmogramas visando a produção de gescons. 

 

Culturologia: o movimento cultural “fazer o bem faz bem” adotado nas empresas do 

terceiro setor. 

 

Tipologia. Conforme a Autexperimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 

tipos de passatempos a serem analisados pela conscin interessada em melhorar a qualidade da ro-

tina diária: 

01. Passatempo funcional assistencial. 

02. Passatempo funcional autoconscienciométrico. 

03. Passatempo funcional conviviológico. 

04. Passatempo funcional intelectual. 

05. Passatempo funcional operacional. 

06. Passatempo funcional organizacional. 

07. Passatempo funcional psicomotriz. 

08. Passatempo funcional seriexológico. 

09. Passatempo funcional social. 

10. Passatempo funcional somático. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o passatempo funcional, indicados para a expansão das 

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

01.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

02.  Antibagulhismo  energético:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

04.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Autodesempenho  coeso:  Autodesempenhologia;  Homeostático. 

06.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

07.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  polivalente:  Holopensenologia;  Homeostático.  

09.  Lazer:  Autonomologia;  Neutro. 

10.  Proexopatia:  Proexopatologia;  Nosográfico. 

11.  Regozijo  cotidiano:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

13.  Solilóquio:  Autopensenologia;  Neutro. 

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

15.  Vigilância  extrassensorial:  Autopercucienciologia;  Neutro. 
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AS  PREFERÊNCIAS  QUANTO  AOS  PASSATEMPOS  FUNCI-
ONAIS  REVELAM  A  APLICAÇÃO  TEÁTICA  DO  AUTODIS-
CERNIMENTO  DA  CONSCIN  ZELOSA  QUANTO  AO  EQUI-
LÍBRIO  INTRACONSCIENCIAL  E  À  EVOLUÇÃO  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a qualidade dos passatempos 

pessoais? Procura deixar assinaturas pensênicas produtivas em atividades de entretenimento fun-

cional? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Borges, Pedro; O Fim dos Empregos; Artigo; Super Interessante; Revista; Mensário; Ed. 323; Seção: Es-
sencial; 1 foto; 1 ilus.; São Paulo, SP; Setembro, 2013; páginas 20 e 21. 

2.  Marino, Caroline; & Ohl, Murilo; Autonomia: Como Trabalhar com Liberdade e Assumir o Controle so-

bre suas Decisões; Artigo; Você S/A; Revista; Mensário; Ed. 185; Seção: Matéria de Capa; 1 foto; São Paulo, SP; Outu-
bro, 2013; páginas 36 a 45. 

3.  Masi, Domênico; O Futuro do Trabalho: Fadiga e Ócio na Sociedade Pós-Industrial (Il Futuro del Lavo-

ro, Fatica e Ozio nella Società Postindustriale); revisores Marcos Penchel; Angela Pessoa; & Alberto Vincenot; trad. 
Yadir A. Figueiredo; 356 p.; 5 partes; 20 caps.; 1 microbiografia; 102 notas; 23 x 15 cm; br.; 2ª Ed.; José Olympio; Rio de 

Janeiro, RJ; 1999; páginas 13, 19, 25, 310, 316 e 317. 
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fia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 ter-
mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 100. 
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caps.; 1 foto; 141 refs.; 101 notas; alf.; 23 x 16 cm; br.; 3ª Ed.; Negócio Editora; São Paulo, SP; 2000; página 249. 
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P A T O P E N S E N E  
( P A T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O patopensene (pato + pen + sen + ene) é o pensene patológico, pecadilho 

mental ou o pensamento sujo infalado, específico da amência consciencial ou da consciência into-

xicada pela Anticosmoética. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O elemento de composição pato vem do idioma Grego, páthos, “doença; 

paixão; sentimento”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. O vocá-

bulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; 

examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento deriva também do 

idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de re-

ceber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno 

da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém 

do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enér-

geia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Morbopensene. 02.  Nosopensene. 03.  Toxicopensene. 04.  Esqui-

zopensene. 05.  Narcopensene; oniropensene. 06.  Estultopensene. 07.  Entropopensene. 08.  In-

trusopensene. 09.  Retropensene. 10.  Paleopensene. 

Neologia. O vocábulo patopensene e as duas expressões compostas patopensene auto-

corrupto e patopensene ignorante são neologismos técnicos da Patopensenologia. 

Antonimologia: 01.  Ortopensene. 02.  Nexopensene. 03.  Lucidopensene. 04.  Evolu-

ciopensene. 05.  Maxipensene. 06.  Hiperpensene. 07.  Prioropensene. 08.  Cosmopensene.  

09.  Eticopensene. 10.  Paratecnopensene. 

Estrangeirismologia: o Patopensenarium ou Melexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à qualidade da autopensenidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o patopensene; o holopensene pessoal doentio ou nosológico; a patopen-

senidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os 

esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopen-

senes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os toxicopensenes; a toxico-

pensenidade; os megapecadilhos mentais; a anomia autopensênica. 

 

Fatologia: o pecadilho mental; a vontade patológica; a intenção doentia; o caráter;  

o temperamento; o conteúdo consciencial; a ausência de autocrítica cosmoética; a heterocrítica 

mordaz desassistencial; a interassistencialidade silenciosa. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a afinida-

de com a Baratrosfera; a inconsequência quanto ao retorno das ECs nocivas emitidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio. 

Principiologia: a falta do princípio da descrença; o princípio da atração dos afins. 

Codigologia. Pela Conscienciometrologia é sempre inteligente avaliarmos na vida práti-

ca a própria responsabilidade cosmoética dentro do grupocarma, ou equipe evolutiva e começar  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17029 

o processo de ajuste do código pessoal de Cosmoética objetivando à condição da desperticidade  

e renunciando à autocorruptibilidade contumaz. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito halo patológico melin-melex; os efeitos danosos da autopoluição do 

holopensene pessoal; os efeitos estagnadores e regressivos da autopatopensenidade na autevo-

lução. 

Neossinapsologia: as retrossinapses doentias. 

Enumerologia: a autocorrupção; o autassédio; a autopatia; a autovitimização; o auto-

desrespeito; o autofechadismo; o autorregressismo. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio patopensene ruidoso–pa-

topensene silencioso; o binômio patopensene exposto–patopensene mascarado. 

Crescendologia: o crescendo patopensenidade continuada–desequilíbrio mental. 

Trinomiologia: o trinômio egoísmo-orgulho-inveja; o trinômio mal-dolo-ilegalidade;  

o trinômio erronia-felonia-vilania. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo 

incorruptibilidade / corruptibilidade. 

Politicologia: a asnocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do retorno doentio. 

Filiologia: a algofilia; a patofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a gnosiofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da indisciplina autopensênica; a síndrome da autopatopen-

senidade; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da perspectiva trágica; a síndrome da abstinên-

cia da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a patomania; a nosomania; a toxicomania. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Patopensenologia; a Nosopensenologia; a Parapatologia; a Anti-

cosmoeticologia; a Subcerebrologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia;  

a Intencionologia; a Raciocinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens pathopensenor; o Homo sapiens psycho-

pathicus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens crudelis;  

o Homo sapiens regressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: patopensene autocorrupto = o autopensene doentio, consciente, insisten-

te, de rotina, ruminação cerebral, anticosmoética, contra alguém, do megassediador interconscien-

cial; patopensene ignorante = o autopensene doentio, irrefletido, próprio da inexperiência evoluti-

va da consciênçula. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura da impunidade. 

 

Ambiguidades. Há ambiguidades, na verdade inverdades, meias-verdades ou patopense-

nes, notadamente nas áreas da Sexossomatologia, por exemplo, estas duas: 

1.  Político. Bill Clinton, o ex-Presidente dos EUA, em 1997, afirmou: “Sexo oral não  

é relação sexual”. 

2.  Ator. Lima Duarte, o grande ator brasileiro, em 1998, declarou: “Não é preciso tran-

sar com uma mulher para manter com ela um caso de amor”. 

 

Dificuldade. As conscins em geral apresentam dificuldade ou negligência quanto à ava-

liação do peso e extensão dos próprios pecadilhos mentais ou patopensenes no contexto existen-

cial de autocorrupção ou na consecução da proéxis em grupo. 

Analogia. Qualquer pessoa pode estabelecer o confronto ou analogia pertinente entre os 

próprios deslizes intraconscienciais insuspeitados por outros – e a legislação humana quanto ao 

trânsito urbano e os tipos de infração do Código do Trânsito, recurso útil para reflexão cosmoéti-

ca para todo motorista, homem ou mulher. 

 

Escala. Neste sentido basta dispor as possíveis faltas pessoais pela escala de 4 categorias 

básicas de ocorrências, por exemplo: 

1.  Falta gravíssima: dirigir embriagado. 

2.  Falta grave: transportar pessoa na parte externa do veículo. 

3.  Falta média: jogar para fora do carro detritos ou objetos nas ruas, contra pedestres ou 

carros. 

4.  Falta leve: buzinar entre 22 e 6 horas. 

 

Fato. Uma conscin pode ter cometido cada qual destas infrações sem ter sido detectada, 

multada ou punida pelo departamento de trânsito. Dentro dela, no entanto, no automicrouniverso 

intraconsciencial, o fato ocorreu e foi sepultado nos escaninhos mais obscuros da personalidade. 

Nem por isso deixará de ser sombra, trafar ou patopensene indelével maculando a autobiografia. 

Registro. O Detran nada registrou, no entanto não aconteceu o mesmo com algum 

possível amparador ou provável assediador da conscin. Vale pensenizar quanto a este contexto 

cosmoético o qual não pode ser, racionalmente, tido à conta de novo puritanismo. A honestidade 

nasce de dentro para fora no íntimo da consciência em evolução. 

Conatus. Os patopensenes são os pecadilhos mentais ou o conatus remotus (atos prepa-

ratórios da execução de ilícito ou do delito). Conatus significa impulso, empenho, esforço. 

Intencionalidade. O patopensene aponta o ânimo, a intencionalidade de agir ou a cogi-

tação de realizar o ato maior sem o resultado da consumação. 

Cosmoética. O patopensene apresenta, portanto, relações mais íntimas ou verdadeira 

interfusão dentro do microuniverso da consciência. 
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Dignidade. Os patopensenes ou as autocorrupções devem ser eliminados de imediato, 

quando detectados, dentro do esforço da recéxis, enquanto resta alguma dignidade perante si 

próprio. Depois disso, se continuarem, os patopensenes geram a personalidade psicopática do 

assediador interconsciencial lúcido. 

Noticiário. Qualquer país somente melhora a qualidade de vida dos cidadãos e do 

holopensene coletivo quando os corruptos deixam de dominar o noticiário no dia a dia. 

Máscara. Segundo a Holocarmologia, a máscara pública da autocorrupção consciente 

acomete desde o cidadão comum ao líder político, criando a interprisão grupocármica. 

Doença. Ninguém consegue ser expulso da trama da própria história. A autocorrupção 

consciente – ectopia consciencial anticosmoética – é doença somente curável com a auto-alta. 

Retificação. A retificação cosmoética somente chega e atua de modo autoimposto. Ine-

xiste outra alternativa egocármica. 

Repetição. A repetição continuada de patopensenes pode chegar a mascarar a desonesti-

dade para consigo próprio, pois a conscin tem a íntima convicção de estar com a verdade, em con-

dição intraconsciencial pervertida quanto ao sentimento do dever, à extensão das obrigações pes-

soais e ao universo dignas de consecução da proéxis. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Patopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 

30 posturas-imposturas, infelizmente, mais comuns, no âmbito do diagnóstico das autocorrupções 

conscientes, próprias dos patopensenes: 

01.  Apelação. A prodigalidade fútil do uso do esteticismo apelativo de superfície. 

02.  Arte. O uso da política como a arte de furtar e enganar em plena Era Moderna da 

Cibernética e da Astronáutica. 

03.  Atitudes. As atitudes muito sérias, acusatórias, mas profundamente autopreventivas. 

04.  Caradurismo. Os protestos de inocência descarados ou mesmo despudorados (cara 

de pau). 

05.  Chicanas. O emprego, com toda a pompa intelectual ou profissional, das chicanas 

jurídicas. 

06.  Clamor. A manutenção do clamor permanente de ser injustiçado (ou injustiçada). 

07.  Contenção. A violência contida do jagunço janota ou da ricaça sem background 

cultural. 

08.  Dandismo. A vivência do dandismo frívolo a fim de manter o status. 

09.  Egocentrismo. A postura social da conscin egocêntrica de dupla personalidade in-

suspeitada. 

10.  Embuste. O embuste da eterna juventude do ser social afetivamente imaturo. 

11.  Eufemismos. Os desmandos muito bem acobertados por eufemismos e lances de 

efeito. 

12.  Exibição. O ato de passear com o Tratado – não lido – debaixo do braço. 

13.  Fingimento. O ato de fingir-se, o tempo todo, de poliglota ou superespecialista. 

14.  Golpismo. O pendor para a articulação dos mais inacreditáveis golpes de mestre. 

15.  Imoralidade. A inversão intencional do juízo da questão moral pelo interesse pes-

soal. 

16.  Imposição. O ato de se impor qual homem (ou mulher) providencial no contexto. 

17.  Impostura. O vício da impostura calculada aplicado em todos os setores de ativi-

dade. 

18.  Impunidade. A vocação, ainda inabordável, para a impunidade quanto às próprias 

ações. 

19.  Incompetência. A pose, muito bem produzida, dedilhando o computador o qual, de 

fato, não sabe usar. 

20.  Ininteligência. A falta de consideração pelas outras conscins, inclusive pela inteli-

gência alheia. 

21.  Maracutaias. O uso de modernos biombos para a consecução de anacrônicas mara-

cutaias (Quem não viu este filme?). 
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22.  Mascaramento. A vivência do personagem (homem ou mulher) sendo engolido, 

inapelavelmente, pela máscara. 

23.  Mentiraria. O hábito de mentir sempre, com toda convicção, diante das câmeras de 

TV. 

24.  Obcecação. A obcecação por desempenhar papel personalíssimo na História Huma-

na fluente (megadefesa da autobiografia). 

25.  Ocultação. A manutenção lúcida, com sutileza, da face oculta em todas as circuns-

tâncias. 

26.  Poder. O ato de se afirmar iluminado (ou iluminada) às expensas do poder legal. 

27.  Pose. O ato de se deixar fotografar na pose diante da estante de livros não lidos. 

28.  Pretensão. A pretensão permanente a guia infalível – homem ou mulher – das mul-

tidões. 

29.  Retórica. A retórica tradicional requentada com laivos bem-colocados de moderni-

dade. 

30.  Vigarice. A consecução, extremamente planejada e bem-feita, dos contos do 

vigário. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Genopensene:  Autopensenologia;  Neutro. 

02.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

03.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

04.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

05.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

06.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

07.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08.  Pensene  sistemático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

10.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

AS  AUTORREFLEXÕES  SOBRE  A  EVITAÇÃO  DA  PATO- 
PENSENIDADE  SÃO  HÁBITOS  SADIOS  DE  TODA  CONSCIN  

LÚCIDA  INTERESSADA  NA  MANUTENÇÃO  DA  PRIORIDADE  

DA  EVOLUÇÃO  COSMOÉTICA  E  NO  REMATE  DA  PROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, alimenta patopensenes consciente e doentiamen-

te contra alguém? Por qual razão? 
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P Á T R I A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pátria é a terra natal ou adotiva na qual grupo de consciências intrafí-

sicas (conscins) vive e mantém afinidades, ideias, vínculos culturais, linguísticos, históricos e afe-

tivos, compondo identidade holopensênica de determinado país. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo pátria vem do idioma Latim, patria, “país onde nascemos”. Surgiu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Local de nascimento. 2.  Lugar de origem; território de origem.  

3.  País nativo. 4.  Terra natal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 43 cognatos derivados do vocábulo pátria: apá-

trida; apatridia; apatriota; apatriotismo; apatrizada; apatrizado; apatrizar; compatrícia; com-

patrício; compatriota; despatriada; despatriado; despatriotismo; expatriação; expatriada; expa-

triado; expatriamento; expatriante; expatriar; expatriável; minipátria; patriação; patriada; pa-

triado; patrial; patrícia; patriciada; patriciado; patrício; pátrio; patriota; patriotada; patriota-

gem; patrioteira; patrioteiro; patriótica; patriotice; patriótico; patriotismo; patrizar; repatriada; 

repatriado; repatriar. 

Neologia. As duas expressões compostas pátria atual e pátria retrobiográfica são neolo-

gismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Local de transição. 2.  Paraprocedência. 

Estrangeirismologia: o native country; a homeland; a fatherland. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à aquisição de senso universalista. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Pátria: 

megaengodo intrafísico. Pátria, não. Humanidade. 

Citaciologia: – A pátria é a consciência que cada nação possui de si própria (Antonio 

Cánovas del Castillo, 1828–1897). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do patriotismo; os fixopensenes; a fixopensenida-

de; os credopensenes; a credopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os convivio-

pensenes; a conviviopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade. 

 

Fatologia: a pátria; o Estado; a nação; a defesa da bandeira; o hino nacional; o orgulho 

nacional; o nacionalismo doentio; o orgulho em ser herói às custas da dessoma de milhares de 

conscins; os aprisionamentos ideológicos; a manipulação da massa humana impensante; a perda 

da vida em defesa da pátria; o uso da desculpa da defesa da pátria para fazer justiça com as pró-

prias mãos; a monarquia; as guerrilhas; as guerras civis; o recebimento de medalha pela defesa da 

pátria; o investimento útil na defesa da vida pela pátria ao invés na morte pela pátria; o sentimen-

to patriota durante guerras; a honra ectópica em defesa da pátria; o patriotismo exacerbado, pilar 

de sustentação de guerras; o status de soberania nacional frente a outro país ao adquirir cada vez 

mais arsenais bélicos; as fronteiras intrafísicas, reforçando a defesa territorial; a Liga da Pátria 

Francesa; os eventos esportivos mundiais incitando o sentimento pátrio, mas ao mesmo tempo 

unindo a população; a segurança íntima de retornar ao próprio país após longo período em ou-

tro(s) país(es); a defesa legítima da pátria em relação a interesses espúrios de outros países; o uso 

da bandeira estadunidense nos filmes de Hollywood; o desfile de comemoração cívica; a lembran-

ça em honra aos heróis mortos nas guerras; o desamor à Humanidade; a falta de Universalismo;  

a cidade de Orania, África do Sul, enclave mantenedor do orgulho das tradições Afrikaner; o di-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17034 

reito de cidadania de todos os indivíduos; o acolhimento de refugiados por diversos países; o pre-

conceito como base para a criação de leis discriminatórias, deixando milhares de indivíduos sem 

pátria; o tratamento desigual a mulheres, impedindo-as de dar nacionalidade a recém-nascidos;  

o direito do indivíduo à cidadania, garantida pela Declaração dos Direitos Humanos; a cidadania 

cósmica do projetor consciente lúcido veterano; o soma enquanto nação da consciência; o Cos-

mos enquanto pátria da megafraternidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal; as manipulações conscienciais de megassediadores; as inter-

prisões grupocármicas; a ubiquidade intraconsciencial do Universalismo e da megafraternidade 

experienciada pelas projeções conscienciais lúcidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tendência da consciência–condicionamento cultural;  

o sinergismo dever-honra; o sinergismo entre líderes radicais e megassediadores; o sinergismo 

líderes-liderados; o sinergismo patológico crença-manipulação; o sinergismo Ideologia-totalita-

rismo; o sinergismo unidade-grupo. 

Principiologia: a falta do princípio da descrença (PD); o princípio de servir à pátria;  

o princípio do 1 por todos e todos por 1; o princípio da megafraternidade; o princípio do posici-

onamento pessoal (PPP); o princípio da razão sobre a emoção; o princípio de objetivar sempre  

o melhor para todos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as condutas cosmovisio-

lógicas; a necessidade do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria política; a teoria de tomada 

do poder; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teria da defesa da nação; a teoria da re-

urbex; a teoria do Estado Mundial. 

Tecnologia: as técnicas de projeção consciencial lúcida; a técnica de fazer viagens pes-

quisísticas; a técnica da criticidade cosmoética; a técnica da Conviviologia Sadia; a técnica da 

reciclagem existencial (recéxis); a técnica do cosmograma; a técnica do sobrepairamento analí-

tico. 

Voluntariologia: os voluntários militares em situações de guerra, defesa do território 

nacional e reforço da segurança pública. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autodiscernimentologia; o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Pa-

raeducação; o laboratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia; o laboratório conscien-

ciológico da Comunicologia. 

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

logia; o Colégio Invisível da grupalidade; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Socio-

logia. 

Efeitologia: o efeito negativo das retrovidas na manutenção de sentimentos nacionalis-

tas; o efeito da monovisão; o efeito das lavagens subcerebrais; o efeito do fanatismo nacional na 

vida humana; o efeito da manutenção do símbolo nacional na manipulação consciencial;  

o aumento do Universalismo enquanto efeito da interação entre nações. 

Neossinapsologia: os intercâmbios de estudos propiciando a aquisição de neossinapses; 

o convívio multicultural favorecendo neossinapses; as neossinapses geradas pela superação de 

vícios culturais; as lavagens cerebrais impedindo a formação de neossinapses; as neossinapses 

decorrentes das interações interdimensionais; as neossinapses antibelicistas; as neossinapses an-

tidogmáticas. 

Ciclologia: o ciclo das interprisões grupocármicas; o ciclo das tradições nacionalistas; 

o ciclo das comemorações cívicas; o ciclo de reeducação das condutas grupais; o ciclo dos cos-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17035 

tumes sociais inconscientes; o ciclo das inutilidades antievolutivas; o ciclo autabertismo consci-

encial–neocognição. 

Enumerologia: a pátria amada; a pátria de todos; a pátria-mor; a pátria soberana; a pá-

tria mãe; a pátria cósmica; a segunda pátria. 

Binomiologia: o binômio Estado Mundial–hegemonia da pátria única; o binômio Uni-

versalismo-murismo; o binômio patológico guerra–defesa da pátria; o binômio pátria-parapro-

cedência; o binômio herói da pátria–carrasco da Humanidade; o binômio assistente-herói; o bi-

nômio defesa da pátria–defesa do ego. 

Interaciologia: a interação poder político–manipulação; a interação bandeira–hino na-

cional; a interação viagens-cosmovisão; a interação do convívio multicultural; a interação acríti-

ca guerra–orgulho pátrio; a interação serviço militar–honra à pátria; a interação direito de ci-

dadania negado–restrição dos Direitos Humanos. 

Trinomiologia: o trinômio pátria-tirania-escravidão; o trinômio convívio familiar–con-

vívio comunitário–convívio universal; o trinômio interiorose-apriorismose-neofobia; o trinômio 

apátriada-Universalismo-fraternidade; o trinômio guerra–ato heroico–condecoração; o trinômio 

interiorose-bairrismo-monovisão; o trinômio povo-etnia-cultura. 

Polinomiologia: o polinômio migração–miscigenação–segunda pátria–oportunidades 

evolutivas; o polinômio cidade natal–país–continente–planeta–Cosmos; o polinômio conflito ar-

mado–migração compulsória–refugiado–acolhimento pátrio. 

Antagonismologia: o antagonismo patriotismo exacerbado / Universalismo; o antago-

nismo vencer a guerra / perder entes queridos; o antagonismo conscin universalista / conscin na-

cionalista; o antagonismo guerra / paz; o antagonismo interassistência / heroísmo; o antagonis-

mo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo patriotismo / Estado Mun-

dial; o antagonismo defensor da pátria / defensor da paz. 

Paradoxologia: o paradoxo de a perda da vida poder significar ato heroico; o paradoxo 

do voluntariado em prol da guerra; o paradoxo de superioridade poder significar nível autevolu-

tivo inferior. 

Politicologia: a autocracia; a idolocracia; a gurucracia; a conviviocracia; a escravocra-

cia; a assediocracia; a egocracia. 

Legislogia: a lei do mais forte; a falta de leis normativas para resolver o problema dos 

apátridos; as leis restritivas à cidadania. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia; a cosmofilia; a lucidofilia; a assistenciofilia; 

a raciocinofilia; a descrenciofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a culturofobia; a xenofobia; a sociofobia; a neofobia; a frater-

nofobia; a autevoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome da apriorismose; a síndrome do 

justiceiro. 

Maniologia: a politicomania; a megalomania; a interiorosemania; a egomania; a xeno-

mania; a idolomania; a patomania. 

Mitologia: o mito do salvador da pátria; o mito do herói a serviço da pátria. 

Holotecologia: a culturoteca; a convivioteca; a politicoteca; a idiotismoteca; a antropo-

teca; a dogmaticoteca; a idoloteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Politicologia; a Geopoliticologia; a Convivio-

logia; a Sociologia; a Parassociologia; a Cosmovisiologia; a Apriorismologia; a Demagogiologia; 

a Salvaciologia; a Fraternologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consréus bairristas; as consréus recrutadoras; as consbéis; a conscin ba-

ratrosférica; a conscin pacifista; os cidadãos invisíveis; os refugiados; os heróis de guerra. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o patriota; o cabotino; o ditador; o nacionalista;  

o populista; o revolucionário; o guerrilheiro; o herói de guerra; o pacifista estadunidense Garry 

Davis (1921–2013), fundador do World Government of World Citizens. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a patriota; a cabotina; a ditadora; a nacionalista;  

a populista; a revolucionária; a guerrilheira; a heroína de guerra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens 

anticosmoethicus; o Homo sapiens tyrannicus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens im-

maturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens politicus; o Ho-

mo sapiens fanaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pátria atual  =  o local contemporâneo de ressoma da consciência; pátria 

retrobriográfica  =  o local de ressoma da consciência em vidas humandas pretéritas. 

 

Culturologia: a cultura nacionalista; a cultura belicista; os idiotismos culturais; a falta 

da cultura universalista. 

 

Taxologia. De acordo com a Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem cronológica,  

7 eventos realizados para debater, combater e criar leis para erradicar o problema da apatridia: 

1.  Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas: aprovada na cidade de Nova Iorque, 

EUA, em 28 de setembro de 1954, dispondo diretrizes para pessoas sem pátria. 

2.  Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia: realizada na cidade de Nova 

Iorque, em 30 de agosto de 1961, pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

3.  Convenção sobre a Erradicação de Práticas Discriminatórias Contra as Mulhe-

res (CEDAW): realizada na cidade de Nova Iorque, EUA, em 18 de dezembro 1979. 

4.  Declaração de Cartagena: realizada na cidade de Cartagena das Índias, Colômbia, 

entre 19 e 22 de novembro de 1984, para debater os problemas legais e humanitários de refugia-

dos na América Latina. 

5.  Seminário “A Erradicação da Apatridia nas Américas: O Papel de Liderança do 

Brasil”: realizado na cidade de Brasília, DF, em 13 de agosto de 2014, estabelece projeto de lei 

para determinar a condição de apátrida no Brasil. 

6.  Campanha I Belong: criada pela ONU, na cidade de Genebra, Suíça, em 4 de no-

vembro de 2014, para erradicar a apatridia até o ano de 2024. 

7.  Cartagena +30: realizado na cidade de Brasília, DF, nos dias 2 e 3 de dezembro de 

2014, para ampliar o diálogo regional sobre proteção internacional de questões humanitárias na 

América Latina e Caribe. 

 

Caracterologia. Hoje (Ano-base: 2014), cerca de 10 milhões de pessoas não possuem 

pátria. Tal problema jurídico impede indivíduos de ter passaporte, direito a voto e acesso a servi-

ços de saúde e educação. Leis discriminatórias, com base em etnia, religião ou gênero, conflitos  

e a criação de novos Estados, a exemplo da Síria e Sudão do Sul, respectivamente, ampliam  

o problema da apatridia. Segundo a ONU, a cada 10 minutos nasce 1 bebê sem nacionalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Amaurose  ideológica:  Politicologia;  Nosográfico. 
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02.  Apriorismose  grupal:  Apriorismologia;  Nosográfico. 

03.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

06.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

07.  Demagogia:  Demagogiologia;  Nosográfico. 

08.  Dupla  cidadania  funcional:  Autexperimentologia;  Neutro. 

09.  Exilado  na  própria  pátria:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Hipocrisia  política:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Honra  ectópica:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

12.  Interiorose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Megaidiotismo  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Preconceito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

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

 

A  DEFESA  DA  PÁTRIA  E  O  PATRIOTISMO  SÃO  ENTRA-
VES  PARA  A  META  DO  ESTADO  MUNDIAL  NO  PLANETA  

TERRA,  A  SER  ALCANÇADO  POR  MEIO  DO  UNIVERSA-
LISMO  E  DA  MEGAFRATERNIDADE  ENTRE  OS  POVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é patriota? Defende o próprio país em detrimen-

to do interesse benévolo de outros e do bem de todos? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Terminal. Título Original: The Terminal. País: EUA. Data: 2004. Duração: 128 min. Gênero: Comé-
dia; & Drama. Idade (censura): 13 anos. Idioma: Inglês; Francês, Russo; Búlgaro; Espanhol. Cor: Colorido. Legenda-

do: Português. Direção: Steven Spielberg. Elenco: Tom Hanks; Catherine Zeta-Jones; Stanley Tucci; Zoe Saldana; Ku-

mar Pallana; Chi McBride; & Diego Luna. Produção: Jason Hoffs; & Laurie MacDonald. Desenho de Produção: Alex 
McDowell. Direção de Arte: Christopher Burian-Mohr; & Brad Ricker. Roteiro: Andrew Niccol; & Sacha Gervasi. Fo-

tografia: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montagem: Michael Kahn. Cenografia: Anne Kuljian. Figurino: 
Mary Zophres. Edição: Michael Kahn. Efeitos Especiais: Michael Lantieri. Companhia: Dreamworks Pictures. Sinop-

se: Viktor Navorski (Tom Hanks) viaja para Nova Iorque, quando o país de origem sofre golpe de estado, deixando-o com 

passaporte inválido. Sem poder retornar à terra natal, pois as fronteiras estão fechadas, ele passa a morar no terminal do 
aeroporto durante meses. História do filme inspirada no caso do refugiado iraniano Merhan Nasseri, morador do terminal 

1 do aeroporto Charles de Gaulle, Paris, de 1988 a 2006, devido à perda de documentos. 

2.  O Último Rei da Escócia. Título Original: The Last King of Scotland. País:. Data: 2006. Duração: 121 
min. Gênero: Biografia; & Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês; & Suaíli. Cor: Colorido. Legendado: Por-

tuguês. Direção: Kevin Macdonald. Elenco: James McAvoy; Forest Whitaker; Gillian Anderson; Kerry Washington;  

& David Oyelowo. Produção: Ross Borland; Lisa Bryer; & Allon Reich. Desenho de Produção: Michael Carlin. Dire-

ção de Arte: Lynne Huitson; & Joanna Stutchbury. Roteiro: Peter Morgan; & Jeremy Brock. Fotografia: Anthony Dod 

Mantle. Música: Alex Heffes. Montagem: Justine Wright. Cenografia: Tina Jones. Figurino: Michael O’Connor. Edi-

ção: Justine Wright. Efeitos Especiais: Sebastian Bulst. Companhia: Fox Searchlight Pictures. Sinopse: Inspirado em 
fatos reais da vida do ditador Ugandense Idi Amin (Forest Whitaker) e do médico pessoal Nicholas Garrigan (James Mc-

Avoy), durante os anos 70. Idi Amin era apaixonado pela cultura escocesa, autoproclamando-se o último rei da Escócia, 

vestindo o exército com trajes típicos escoceses e governando Uganda com violência e patriotismo exacerbado. 
 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 212 e 995. 

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; 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17038 

1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websi-

tes; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1266 e 1267. 

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 272. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  ACNUR;  Notícias; ACNUR lança hoje campanha global pelo fim da apatridia até 2024; 04.11.2014; 

06h00; 1 foto; disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/acnur-lanca-hoje-campanha-global-pe-
lo-fim-da-apatridia-ate-2024/>; acesso em: 03.01.2015; 20h22. 

2.  ACNUR;  Notícias; Tratamento desigual de mulheres pode gerar apatridia em pelo menos 25 países; 
08.03.2012; 11h00; 1 foto; disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/tratamento-desigual-de-

mulheres-pode-gerar-apatridia-em-pelo-menos-25-paises/?L=irzvszzgfpb>; acesso em: 03.01.2015; 21h17. 

3.  Félix, Diogo; Famíia de apátridas sonha com nacionalidade brasileira; Agência da ONU para Refugia-
dos; 21.11.2014; 14h28; Seção: Notícias; 1 foto; disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/fa-

milia-de-apatridas-sonha-com-nacionalidade-brasileira/>; acesso em: 03.01.2015; 20h04. 

4.  Fox, Margalit; “Homem sem nacionalidade” via na cidadania mundial caminho para paz; Reportagem; 
Folha de São Paulo; Jornal; São Paulo, SP; 13.08.2013; 02h15; Seção: Mundo; 1 foto; disponível em: <http://www1.fo-

lha.uol.com.br/mundo/2013/08/1324157-homem-sem-nacionalidade-via-na-cidadania-mundial-caminho-para-paz.shtml>; 

acesso em: 03.01.2015; 12h44. 
5.  Hollanda, Mariana; Governo do Brasil anuncia projeto de lei para proteger pessoas sem patria; Agência 

da ONU para Refugiados (ACNUR); 14.08.2014; 14h00; Seção: Notícias; 1 foto; disponível em: <http://www.ac-

nur.org/t3/portugues/noticias/noticia/governo-do-brasil-anuncia-projeto-de-lei-para-proteger-pessoas-sem-patria/>; acesso 
em: 03.01.2015; 12h56. 

6.  Instituto de Reintegração do Refugiado – Brasil; Sobre o Refúgio; Convenção sobre o estatuto dos Apá-

tridas; disponível em: <http://www.adus.org.br/convencao-sobre-o-estatuto-dos-apatridas/>; acesso em: 03.01.2015; 
18h24. 

7.  Organização das Nações Unidas; Documentos; Convenção para a redução dos casos de apatridia; dispo-

nível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de-
_Apatridia_de_1961.pdf?view=1>; acesso em: 03.01.2015; 18h32. 

8.  Witte, Claudia; & França, Francis; Não-cidadãos: ONU lança campanha para ajudar pessoas sem pá-

tria; Reportagem; Deutsche Welle; Canal de Notícias; Berlim, Alemanha; 30.08.2011; Seção: Notícias / Política; 3 fotos; 
disponível em: <http://dw.de/p/12Q1W>; acesso em 03.01.2015, 12h10. 
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P A X    AE T E R N A  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pax aeterna é a condição ou o modus vivendi permanente da consciência 

autopacificada, anticonflitiva, harmônica, ortopensênica e megafraterna, conquistados pela mu-

dança gradual do antigo traço belicoso, impregnado ao próprio temperamento, para a atual autex-

pressão benigna. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A expressão do idioma Latim, pax aeterna, é constituída pelos termos pax, 

“paz”, e aeterna, “eterna”. 

Sinonimologia: 1.  Paz perpétua. 2.  Pacifismo permanente. 3.  Apaziguamento definiti-

vo. 4.  Harmoniologia duradoura. 

Neologia. As duas expressões compostas pax aeterna mínima e pax aeterna máxima são 

neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 1.  Belicismo duradouro. 2.  Conflituosidade milenar. 3.  Desarmonia  

perene. 

Estrangeirismologia: a pax urbi et orbi; a pace universale; a paix mondiale; o Autopes-

quisarium da Paz; o modus ratiocinandi do amparador; o pro bono pacis; o nulla salus bello;  

a pax vobiscum; as máximas da contracultura: peace and love, make love not war. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopacifismologia Perene. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Auto-

pacificação: autorreciclagem cirúrgica. Apaziguamento: harmonia íntima. Pacifismo: megatra-

for cosmoético. Autequilíbrio é autapaziguamento. Paz: amor universal. 

Citaciologia. Eis 5 citações contributivas à temática: – Não se pode manter a paz pela 

força, mas sim pela concórdia (Albert Einstein, 1879–1955). Nunca houve guerra boa, nem paz 

ruim (Benjamin Franklin, 1706–1790). Prefiro a paz mais injusta à mais justa das guerras (Mar-

cus Tulius Cicero, 106–43 a.e.c.). Riqueza alguma poderá proporcionar paz ao homem mau (Pla-

tão, 428–348 a.e.c.). Não se acha a paz evitando a vida (Virginia Woolf, 1882–1941). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação intraconsciencial permanente; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os cosmoeticopensenes;  

a cosmoeticopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes;  

a harmonopensenidade; a autopensenização da concórdia ininterrupta. 

 

Fatologia: a pax aeterna; a paz interior permanente; a consciência definitivamente paci-

ficada; o temperamento benévolo da conscin em paz com o Cosmos; a resolução dos atritos intra-

conscienciais favorecendo a interpacificação; a priorização da harmonia mentalsomática nos diá-

logos; a pacificação dialógica dos desentendimentos pessoais e grupais; a autodesconstrução dos 

traços belicistas; as reciclagens intraconscienciais (recins) aprimorando a acalmia íntima; a auto-

conscientização multidimensional (AM) superando a monovisão intrafísica; o antibelicismo ine-

rente à conscin cosmoética; o autexpurgo da violência automimética; a desconstrução dos obstá-

culos subcerebrais à pacificação; a recuperação de cons fraternos; a ampliação da inteligência 

evolutiva (IE); a subtração da megassociopatia; a reeducação consciencial; o convívio harmônico 

com as diferentes etnias; a liberdade de expressão, de circulação e de informação; a abolição de 

conflitos entre nações por meio de acordos de paz duradouros; a perspectiva de apaziguamento 

planetário permanente na vigência do Estado Mundial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a mediação multidimensional; a megaeuforização autovivenciada;  

a autovivência ininterrupta da tenepes e da ofiex; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF);  

a atuação dos amparadores extrafísicos para a pax mundialis; a função de pacificador grupal do 

Homo sapiens evolutiologicus; a reurbanização extrafísica (reurbex) confluindo para a pax uni-

versalis; a função de megapacificador planetário do Homo sapiens serenissimus. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pacificação intraconsciencial–pacificação interconsci-

encial; o sinergismo autequilíbrio permanente–paz perpétua; o sinergismo pancognição-holoma-

turidade; o sinergismo harmonia interior–Autocosmoética; o sinergismo amparo extrafísico– 

–conscin apaziguada. 

Principiologia: o princípio da paz entre os homens; o princípio de almejar o melhor pa-

ra todos; o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio de não desejar ao outro o in-

desejável a você; o princípio da maxifraternidade cósmica; o princípio da inseparabilidade gru-

pocármica; o princípio da não-beligerância; o princípio do menos doente assistir ao mais do-

ente. 

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

(CGC); os retrocódigos pessoais e grupais revisados permanentemente. 

Teoriologia: a teoria da recin autopacificadora; a teoria da paz intraconsciencial; a te-

ática consciencial da antiviolência; a teoria da autevolução consciencial; a teoria da automimese 

bélica dispensável. 

Tecnologia: as técnicas recinológicas do autapaziguamento; as técnicas da pacificação 

intraconsciencial; a técnica da coexistência pacífica com os desiguais. 

Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado da pacificação cosmoética; o para-

voluntariado pró-paz; o voluntariado conscienciológico interassistencial; o voluntariado da Co-

munidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

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

cienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o labora-

tório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Interassis-

tenciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório consciencioló-

gico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Recexólogos; o Colégio Invisível da Pacifismolo-

gia; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos harmonizadores da atuação interassistencial; o efeito desassedia-

dor da paz; o efeito halo da reurbex na construção da paz mundial; os efeitos pacificadores da 

convivência sadia entre os homens. 

Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas prevalecendo sobre as retrossinapses bé-

licas; as neossinapses harmonizadas da conscin antibelicista; as neossinapses da acalmia men-

tal; as parassinapses interassistenciais megafraternas. 

Ciclologia: o ciclo solilóquio autassistencial–autocompreensão–recin–tranquilidade in-

terior; o ciclo tares-reeducação-recin-acalmia; o ciclo de primaveras energéticas (cipriene). 

Enumerologia: a autorreflexão profunda; a autavaliação profunda; a autopesquisa pro-

funda; a autorreverificação profunda; a autorreciclagem profunda; a autestabilidade profunda;  

a autopacificação profunda. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio docilidade-harmonia; 

o binômio acalmia generalizada–paz duradoura; o binômio conscin pacificadora–consciex am-

paradora. 

Interaciologia: a interação Socin Pacífica–Sociex Avançada; a interação autesclareci-

mento-autopacificação; a interação automaturidade–convivialidade pacífica; a interação egocí-

dio-apaziguamento; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação paz-amor. 
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Crescendologia: o crescendo concórdia interior–concórdia exterior; o crescendo paz 

interior–paz grupal–paz nacional–paz continental–paz planetária–paz cósmica; o crescendo paz 

do pré-serenão–paz do Serenão. 

Trinomiologia: o trinômio autoprofilaxia–bem-estar–equilíbrio íntimo; o trinômio pri-

orizar-insistir-pacificar; o trinômio bom humor–harmonia–homeostasia; o trinômio autoincon-

flituosidade-acalmia-imperturbabilidade; o trinômio paciência-tranquilidade-serenidade. 

Polinomiologia: o polinômio conciliação-união-pacificação-universalismo; o polinômio 

benignidade-tranquilidade-serenidade-cosmoeticidade-pacificidade; o polinômio sinergia-enten-

dimento-concórdia-fraternidade. 

Antagonismologia: o antagonismo índole guerreira / autopacificação; o antagonismo 

violência irracional / fraternidade racional; o antagonismo hostilidade / serenidade; o antago-

nismo desentendimento / acordo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a guerra fria ter patrocinado o armamentismo nuclear 

para a manutenção da paz. 

Politicologia: as políticas públicas nacionais e internacionais de erradicação da violên-

cia; a democracia pura; a política de antecipação do Estado Mundial; a assistenciocracia; a cons-

cienciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); o Tratado de Não 

Proliferação Nuclear (1968); o Estatuto do Desarmamento (2003); a lei do maior esforço visando 

a serenidade cosmoética. 

Filiologia: a pacificofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a parapsi-

cofilia; a recexofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia. 

Mitologia: o mito da paz religiosa; o mito da promoção da guerra para manter a paz. 

Holotecologia: a pacificoteca; a serenoteca; a democracioteca; a diplomaticoteca; a cos-

moeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Serenologia; a Maturologia; a Altruismologia; 

a Conviviologia; a Harmoniologia; a Interassistenciologia; a Discernimentologia; a Paradireito- 

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin pacifista. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; 

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 te-

nepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista;  

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

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 te-

nepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens 

assistentialis; o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens paradi-

reitologus; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pax aeterna mínima = a condição de autopacificação relativa do pré- 

-serenão vulgar; pax aeterna máxima = a condição de autopacificação permanente do Serenão. 

 

Culturologia: a cultura da paz interior; a cultura da antiviolência; a eliminação dos idi-

otismos culturais violentos; a paracultura apaziguadora das comunexes avançadas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis a seguir, na ordem alfabética, 49 postu-

ras contributivas à construção da paz intraconsciencial nas conscins intermissivistas, homens ou 

mulheres, autodeterminadas: 

01.  Abertismo consciencial. 

02.  Acalmia mental. 

03.  Antidogmatismo. 

04.  Antiviolência. 

05.  Aplicação dos trafores. 

06.  Autexperimentação. 

07.  Autoconscientização multidimensional. 

08.  Autocosmoeticidade. 

09.  Autocrítica. 

10.  Autodesassédio. 

11.  Autodeterminação cosmoética. 

12.  Autodiscernimento evolutivo. 

13.  Autolucidez. 

14.  Automaturidade. 

15.  Automegaeuforização. 

16.  Autoparapercepção. 

17.  Autopesquisa. 

18.  Autopriorização evolutiva. 

19.  Autoprofilaxia. 

20.  Autorganização. 

21.  Autorreciclagem. 

22.  Autorretrocognição. 

23.  Convivialidade sadia. 

24.  Cosmoconsciencialidade. 

25.  Cosmoeticidade grupocármica. 

26.  Cosmovisão. 

27.  Debatologia vivenciada. 

28.  Descrenciologia aplicada. 

29.  Domínio energético. 

30.  Identificação do materpensene pessoal. 

31.  Interassistencialidade. 

32.  Invexopensenidade. 

33.  Paradireitologia autorrefletida. 

34.  Parafenomenalidade. 

35.  Parapedagogiologia autaplicada. 

36.  Parapoliticologia exercida. 

37.  Polimatia consciencial. 

38.  Proexidade. 

39.  Reciclogenia. 

40.  Recin permanente. 

41.  Reeducação. 

42.  Refutação cosmoética. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17043 

43.  Saúde mental. 

44.  Superação de trafares. 

45.  Teática. 

46.  Tertuliologia cotidiana. 

47.  Verbação. 

48.  Verponologia operante. 

49.  Vontade férrea. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

03.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

04.  Confronto  sociológico:  Parassociologia;  Neutro. 

05.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

08.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

09.  Nanotecnologia  pró-paz:  Tecnologia;  Homeostático. 

10.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

11.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

12.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

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

15.  Tranquilidade:  Serenologia;  Homeostático. 

 

A  PAX  AETERNA  É  O  RESULTADO  DO  MEGAESFORÇO  

DA  CONSCIN  LÚCIDA  PARA  EXCLUIR  DE  SI,  NO  ITINERÁ-
RIO  EVOLUTIVO,  TODOS  OS  RESQUÍCIOS  BELICISTAS  IM-
PREGNADOS  NO  ÂMAGO  DA  INTRACONSCIENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda apresenta traços agressivos? No teste de 

avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível se situa em relação ao temperamento beli-

coso? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Sobrinho, Rosemary; A Tolerância na Convivialidade; Artigo; Anais do I Encontro da Paz: Reflexões 
Conscienciológicas sobre a Paz; Saquarema, RJ; 10-12.10.09; 299 p.; 4 caps.; 24 signatários; glos. 134 termos; 2ª Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 50 a 57. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 806 a 844. 

3.  Weil, Pierre; A Arte de Viver em Paz: Por uma Nova Consciência e uma Nova Educação; 90 p.; 29 caps.; 
27 enus.; 16 ilus.; 64 refs.; 21 x 14 cm; br.; Gente; São Paulo, SP; 1990; páginas 15 a 88. 

 

A. A. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17044 

P É  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pé é a extremidade do membro inferior, abaixo da articulação do torno-

zelo, terminada pelos artelhos, assentada por completo no chão, permitindo a postura vertical  

e o andar das pessoas ou dos pré-humanos, em geral, e onde se localizam os plantochacras. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo pé vem do idioma latim pes, “pé”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Órgão de locomoção. 2.  Pata. 

Antonimologia: 1.  Mão. 2.  Orelha. 

Estrangeirismologia: o superavit da saúde física; o corpus da conscientização somática; 

o breakthrough holossomático; a open mind para informações. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Fisiologia Humana. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pés: mega-

necessidade intrafísica. Pés exigem cuidados. Caminhar faz bem. Plantochacras absorvem ener-

gias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sustentabilidade e equilíbrio somático; os orto-

pensenes influenciando na saúde geral; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; 

a nexopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os patopensenes; a patopensenida-

de nutrindo bloqueios energéticos; o holopensene tarístico; o holopensene interassistencial; os 

neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: o pé; o pé direito; o pé esquerdo; o teste do pezinho tendo para deteção de do-

enças no recém-nascido; o pé tendo duas funções distintas: a estática (o indivíduo parado e em 

pé) e a dinâmica (em movimento); o pé humano sendo principal estrutura para o suporte do peso 

do corpo, recebendo e distribuindo carga; a utilização do pé, envolvendo o mecanismo de todo  

o corpo ao andar, correr, dançar ou saltar; a necessidade de os pés estarem alinhados; a importân-

cia dos cuidados básicos com os pés; os exercícios físicos regulares diários; a automassagem con-

tribuindo na flexibilização e bem-estar; a atenção na compra do calçado; o alerta ao consumidor 

sobre a confortabilidade do calçado não estar relacionada ao preço do produto; os cuidados redo-

brados no inverno com os calçados fechados; o uso cauteloso do salto alto e o prejuízo maior aos 

pés sendo este associado ao bico fino; o costume saudável de alternar diariamente o tipo do calça-

do e altura do salto; os procedimentos adequados com as unhas; a desinformação, negligência  

e descaso para com os pés; o descuido ou desleixo, ocasionando doenças; o cheiro desagradável 

(chulé), podendo ser evitado pela manutenção dos pés sempre secos; a atenção aos lugares onde 

pisa, principalmente na praia ou na piscina; o compromisso dos pais na educação podálica dos fi-

lhos; a necessidade cada vez maior do uso da roda e do automóvel pelas pessoas, para agilizar os 

compromissos diários, impedindo-os de caminhar; o uso frequente das cadeiras e poltronas con-

fortáveis, escadas rolantes e elevadores, atrapalhando a movimentação natural; a prevenção,  

o exame, o diagnóstico e o tratamento adequado pela Podologia, ramo da Ortopedia; o estudo dos 

efeitos reflexos no corpo humano através da Reflexologia Podal utilizada na manipulação de pon-

tos precisos (pontos reflexos); a pressão de determinados pontos e massagem terapêutica elimi-

nando bloqueios; a representação microcósmica das partes do corpo existente nos pés, também 

observada na íris do olho, na orelha e nas mãos; o desperdício do soma enquanto efeito negativo 

do uso inadequado dos pés durante a prática de esportes diversos; o fetiche (podolatria) relaciona-
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do aos pés femininos; o uso dos pés substituindo as mãos em muitos casos; o emprego sadio dos 

pés favorecendo o cumprimento da programação existencial pessoal (autoproéxis). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático promovendo des-

bloqueios e equilíbrio; os plantochacras constituindo a pré-kundalini; a absorção da geoenergia 

(energia telúrica ou da terra); a passagem dos canais energéticos (meridianos) pelos plantochacras 

ligando as demais áreas do corpo humano; a energia deslocando-se pelas pernas e potencializan-

do-se no sexochacra; a energia fluindo pelos meridianos sendo conduzida aos demais chacras; os 

plantochacras ou chacras plantares sendo considerados chacras secundários, não menos importan-

tes; a percepção ou não da absorção da geoenergia ocorrendo o tempo todo pela planta dos pés; os 

chacras plantares podendo ser as áreas para o início da mobilização técnica das energias; as pega-

das (pré-kundalini) deixando assinaturas pensênicas (grafopensenes) da conscin no planeta Terra; 

a pré-kundalini atuando nos fenômenos da incombustibilidade, ou o folclórico “caminhar com os 

pés descalços sobre brasas vivas” sem se queimar; o parafato de a conscin projetada sentir o para-

pé; o parafato de andar lado a lado do amparador, a priori, não necessitar dos pés. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos benefícios adquiridos colocados em prática, visando 

melhorias da saúde; o sinergismo educação-hábito sadio; o sinergismo pés saudáveis–plantocha-

cras equilibrados; o sinergismo calçado confortável–caminhada tranquila; o sinergismo senso de 

observação–senso crítico. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença 

(PD) fundamental na abordagem da Ciência Conscienciologia; o princípio da análise de toda in-

formação; o princípio de, na dúvida, abster-se; o princípio de buscar a fonte segura da informa-

ção; o princípio de buscar o atendimento necessário com pessoas especializadas no assunto. 
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à Fisiologia Humana; os 

códigos sociais de conduta. 

Teoriologia: a teoria da Higiene Pessoal; a teoria da saúde consciencial; a teoria das 

reciclagens intraconscienciais (recins); a teoria da sobrevivência; a teoria do conhecimento;  

a teoria dos cuidados com o soma; a teoria da tares. 

Tecnologia: a técnica do autoapreço; a técnica da Fisioterapia Manipulativa; a técnica 

da auto e da heteromassagem; as técnicas da Acupuntura, da Podologia, da Fisioterapia e da Re-

flexologia; a técnica de hábitos saudáveis e rotinas úteis preservando o soma; a técnica do deva-

gar e sempre; a técnica da relaxação muscular progressiva (RMP); a técnica da mobilização bá-

sica de energias (MBE). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da autopesquisa; o labo-

ratório conscienciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Intrafisico-

logia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Profissionais da 

Saúde. 

Efeitologia: os efeitos das características genéticas e paragenéticas na constituição do 

formato do pé; os efeitos positivos dos bons hábitos diários; os efeitos desagradáveis resultantes 

dos hábitos errados no dia a dia; o efeito favorável da aplicação do discernimento sobre o soma; 

os efeitos patológicos influenciados pelo modismo; os efeitos assediadores de hábitos dispensá-

veis do passado influenciando na atual existência; o efeito relaxante da Reflexologia, podendo 

auxiliar no tratamento de doenças físicas e psicológicas. 

Ciclologia: o ciclo cuidar dos pés no presente–evitar problemas futuros; o ciclo infor-

mação-autavaliação; o ciclo prudente da sobrevivência; o ciclo equilíbrio-locomoção; o ciclo 

aprendizagem-aplicação. 

Binomiologia: o binômio pé-calçado; o binômio plantochacras-geoenergia; o binômio 

pé direito–pé esquerdo; o binômio atenção-ação; o binômio causa-consequência. 
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Interaciologia: a interação passado-presente; a interação parte-todo; a interação racio-

nalidade-lógica; a interação caminhar-parar; a interação caminhar–chegar ao ponto de destino. 

Trinomiologia: o trinômio equilíbrio-movimento-ação; o trinômio informação-fato-con-

sequência; o trinômio dúvida-pesquisa-conclusão; o trinômio pés-tênis-caminhada. 

Polinomiologia: o polinômio geoenergia-plantochacra-energossoma-mentalsoma;  

o discernimento necessário no polinômio dúvida-hipótese-pesquisa-estudo-conclusão-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo erro / acerto; o antagonismo ignorância / inteligên-

cia; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo saúde / doença. 

Paradoxologia: o paradoxo do descaso com os pés enquanto orgão essencial para  

o deslocamento humano e, por vezes,; o paradoxo de aprender boas lições com os maus exem-

plos. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; as leis da Fisiologia Humana. 

Filiologia: a somatofilia; a proexofilia; a pesquisofilia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da passarela; a síndrome da 

imaturidade consciencial. 

Maniologia: a mania de acumular calçados; a mania de andar descalço. 

Mitologia: o mito da unha respirar; o mito da solução sem autesforço. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Intrafisicologia; a Fisiologia Humana; a Anato-

mia Humana; a Taristicologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Au-

todeterminologia; a Civilizaciologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin podálica; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin bara-

trosférica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin autoconsciente; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin intermissivista; a conscin motivada; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o podólogo; o ortopedista;  

o fisioterapeuta; o reflexologista; o massoterapeuta; o acupunturista; o pedicuro; o calista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a podóloga; a orto-

pedista; a fisioterapeuta; a reflexologista; a massoterapeuta; a acupunturista; a pedicure; a calista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens instrumentalis; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sa-

piens somaticus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens 

attentus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autor-

ganisatus; o Homo sapiens homeostaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pé saudável = o da conscin dedicada, atenta, cuidadosa ao processo da 

circulação, da revitalização da energia e equilíbrio do organismo em geral; pé doente = o da cons-

cin negligente, improvidente e despreocupada com o próprio bem-estar podálico. 

 

Culturologia: a cultura de andarmos calçados; a cultura de em certos lugares andarem 

descalços; a cultura da moda do calçado; a cultura oriental multissecular de dedicação aos pés 

 

Curiosologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, 5 categorias de curiosida-

des, relativas ao pé, listadas em ordem alfabética: 

1.  Anatomia. O pé humano é composto por 26 ossos sendo dispostos de modo idêntico 

aos da mão, porém menos flexíveis. O esqueleto do pé é formado por 7 ossos do tarso (tálus, cal-

câneo, cuboide, navicular e os 3 cuneiformes), 5 do metatarso e 14 falanges (3 para cada dedo, 

exceto para o hálux, com apenas duas). 

2.  Estimativa. Caminhar é tão familiar ao homem como respirar, repetimos milhares de 

passos a cada dia. Numa vida normal, em média de 70 anos, há estimativas da pessoa ter andado 

100 mil quilômetros, distância equivalente a duas voltas e meia ao redor do globo terrestre. 

3.  Profissionais. Na Idade Média, os dentistas também cuidavam das unhas e calos. Na-

poleão Bonaparte (1769–1821) tinha calistas particulares, pois havia a crença de o exército não 

ser vitorioso caso ele não tivesse bons pés. 

4.  Unidade de medida antiga. O pé foi usado em todas as culturas na condição de 

unidade de medida de comprimento (pé ou pés no plural; símbolo internacional: ft ou ′). No caso, 

1 pé corresponde a 12 polegadas. O pé internacional ficou definido por 0,3048 metros, ainda em 

uso em alguns países anglo-saxões. O valor original dessa medida foi calculado pelo comprimen-

to do pé de 1 homem. 

5.  Unidade de medida atual. Ainda hoje, na aviação, a unidade de medida usada na 

determinação da altura é o pé. O piloto esclarece a altura a qual se encontra o avião, utilizando-se 

dessa medida, ao comunicar aos passageiros e informar à torre de comando, por exemplo: “o avi-

ão encontra-se a 10.000 pés de altitude”. Isto significa estar a 3.048 metros do solo. 

 

Enfermidades. Segundo a Patologia, eis 20 alterações relativas ao pé: bicho-de-pé; ca-

los; esporão; fascite plantar; frieiras; hanseníase; infecções por fungos na pele e nas unhas; joane-

te; micoses; pé cavo; pé chato; pé diabético; pé de atleta; podagra; podalgia; rachaduras nos calca-

nhares; sesamoidite; úlceras; unha encravada; verruga. 

 

Coloquialismo. De acordo com a Intrafisicologia, eis, enumeradas na ordem alfabética,  

151 expressões ou ditos populares referentes ao pé: 

01. Aliviar o pé / tirar o pé (andar mais devagar; desacelerar; agir com cautela). 

02. Andar a pé. 

03. Ao pé da letra (no sentido exato de cada palavra). 

04. Ao pé do ouvido (sigilo). 

05. Aos pés de alguém. 

06. Apertar o pé (apressar o passo). 

07. Aplaudir de pé. 
08. A proposta continua em pé (o acordo está de pé; em vigor, valendo). 

09. Assentar o pé (firmar-se). 

10. Bater o pé (não concordar). 

11. Beijar os pés. 
12. Botar o pé no mundo (sair sem destino; viajar pelo mundo). 

13. Buscar 1 pé (procurar pretexto). 

14. Cabeça em pé (seguro; firme). 

15. Cada qual tem o chinelo cabível no pé. 
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16. Cair aos pés (humilhar-se). 

17. Cair de pé (sair derrotado de algo, porém com dignidade). 

18. Calçado feito para o próprio pé. 
19. Com asas nos pés (pessoa feliz da vida). 

20. Com o pé direito (com muita sorte). 

21. Com o pé esquerdo (com fracasso). 

22. Com os pés (ou o pé) nas costas (fazer facilmente algo; fazer de olhos fechados). 

23. Confiar no pé (autoconfiança). 

24. Dar no pé (ir embora; fugir). 

25. Dar tiro no próprio pé (quando a pessoa faz algo contra a si própria). 

26. Deu no pé, deu no preço (propaganda em geral em lojas de calçados). 

27. Dos pés à cabeça (pelo corpo inteiro; totalmente). 

28. Encher o pé (chutar a bola com muita violência). 

29. Estar em pé de guerra. 

30. Fazer a trilha a pé. 

31. Ficar em pé de igualdade. 

32. Guarda-pé (saia ou túnica usada pelas mulheres por baixo da roupa). 

33. Há sempre 1 pé de chinelo velho para 1 pé descalço. 

34. Histórias sem pé nem cabeça (sem nexo; sem sentido). 

35. Implorar aos pés. 

36. Ir arrastando o pé (quando a pessoa mal consegue andar). 

37. Ir num pé e voltar noutro (não demorar; ser rápido). 

38. Jurar de pés juntos. 

39. Largar do pé / sair do pé (deixar o outro em paz). 

40. Lava-pés (cerimônia católica da quinta-feira santa). 

41. Levar pé no traseiro (ser despedido do emprego; levar fora de alguém). 

42. Marcha a pé. 

43. Meter os pés pelas mãos (atrapalhar-se; dizer bobagens). 

44. Nada ficou de pé (nada sobrou). 

45. Não arredar o pé (ficar firme onde está; não ceder). 

46. Não chegar aos pés de alguém (no sentido de inferioridade). 

47. Não dar pé (quando não se alcança o pé no rio, no mar ou na piscina). 

48. Nas pontas dos pés (devagar; silencioso). 

49. Negar de pés juntos. 

50. O pé do empreendimento. 

51. Passar o pé em alguém (dar rasteira em sentido figurado). 

52. Pé ante pé ou entrando com pé de lã (andar muito devagar sem fazer ruído). 

53. Pé-atrás (desconfiança; insegurança; prevenção). 

54. Pé bobo. 

55. Pé coxinho (andar num pé só). 

56. Pé da cadeira / pé da cama / pé da mesa (parte inferior do móvel). 

57. Pé da página / pé da taça de champanha (rodapé; parte inferior do objeto). 

58. Pé de água (chuva forte, repentina e de pouca duração). 

59. Pé de alface / pé de laranjeira (cada unidade da planta). 

60. Pé de alferes (ato de namorar, de cortejar). 

61. Pé de altar (arrecadação dos páracos feito em batizados, casamentos). 

62. Pé de amigo (corda no pé traseiro do animal, impossibilitando-o de movimento). 

63. Pé de anjo / pé de lancha (pessoa com pé muito grande). 

64. Pé de arrasto. 

65. Pé de balcão (quem passa no bar bebendo). 

66. Pé de barro (sujeito pobre de origem humilde). 

67. Pé de bode (instrumento para arrancar pregos; sanfona de 8 baixos). 

68. Pé de boi (pessoa apegada a antigos costumes; trabalhador esforçado e assíduo). 
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69. Pé de borracha (carro; automóvel). 

70. Pé de botas (idem a policial militar). 

71. Pé de breque (quem atrasa o desenvolvimento da pessoa, situação ou assunto). 

72. Pé de briga (pessoa com disponibilidade para briga por qualquer coisa). 

73. Pé de burro (fumo de má qualidade). 

74. Pé de cana (quem bebe exageradamente). 

75. Pé de chinelo (desvalorizado; pessoa muito pobre). 

76. Pé de chumbo (pessoa de andar lento e pesado; pessoa não próspera). 

77. Pé de cobra (pessoa enrolada, indecisa). 

78. Pé de couve (pessoa de mau caráter; tipo de verdura). 

79. Pé de criança (em geral usado para adulto com o pé pequeno). 

80. Pé de escada (em geral usado para empresa com maus serviços). 

81. Pé de ferro (quem acaba, gasta rápido ou destrói o calçado). 

82. Pé de galinha (rugas formadas em torno dos olhos; tipo de costura usado para fazer 

barras em roupas; tipo de capim; enrugamento em cantos das páginas decorrentes de defeitos na 

dobragem). 

83. Pé de galo (gíria pernambucana significando “mala sem alças”; pessoa chata). 

84. Pé de lata (brincadeira divertida usando latas presas a fios nos pés para caminhar). 

85. Pé de lebre. 

86. Pé de macaco (sujeito sem sorte). 

87. Pé-de-meia (dinheiro economizado e reservado para eventualidade futura). 

88. Pé de moleque (doce típico brasileiro; bolo feito de mandioca, fubá, coco e açúcar). 

89. Pé de negro (broa de fubá envolvida em folhas de bananeira assada em borralho). 

90. Pé de noiva. 

91. Pé de ouro. 

92. Pé de parede (jogo disputado entre meninos, onde 1 moeda é jogada ao pé de 1 pa-

rede, vence quem consegue colocar mais próxima dela). 

93. Pé de pato (nadadeiras; calçado de borracha usado para a prática de mergulho). 

94. Pé de pau (abelhas sociais, constroem ninhos na base de troncos carcomidos). 

95. Pé de poeira (alcunha de soldado de infantaria; pessoa muito pobre sem expressão). 

96. Pé de porco (profissional desleixado com aparência de trambiqueiro). 

97. Pé de rainha. 

98. Pé desajeitado. 

99. Pé desleixado. 

100. Pé de valsa / pé de ouro / ter a dança no pé (exímio dançarino). 

101. Pé de vento (pessoa largada, preguiçosa; ventania; confusão; boato). 

102. Pé de vinho (sobras, restos, resíduo). 

103. Pé direito (altura entre o piso e o forro de pavimento). 

104. Pé do muro / da montanha / da estátua. 

105. Pé-duro (indivíduo morando fora dos centros urbanos; gado bovino ou cavalar sem 

raça definida; cão vira-lata). 

106. Pé feito / pé limpo (feito, em geral, pela pedicure). 

107. Pé firme (sem se mover, parado). 

108. Pé-frio (pessoa malsucedida; medrosa, covarde). 

109. Pegar no pé (no sentido de provocar a pessoa, de chatear, importunar). 

110. Pé-leve (quem anda rápido). 

111. Pé-limpo (bares com certa qualidade, limpos e caros). 

112. Pé na areia. 

113. Pé na cova (modo pejorativo de falar julgando estar próxima a dessoma da pessoa). 

114. Pé na cozinha. 

115. Pé na estrada. 

116. Pé na jaca (cometer erro; se dar mal). 

117. Pé na porta (geração inovadora). 
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118. Pé na religião. 

119. Pé na rua. 

120. Pé na tábua. 

121. Pé no barro. 

122. Pé no estribo (pronto para sair). 

123. Pé no exterior. 

124. Pé no futuro. 

125. Pé no palco. 

126. Pé no parque. 

127. Pé no passado. 

128. Pé pequeno (no “sapatinho”; na calma). 

129. Pé-quebrado (verso intencional ou acidentalmente irregular na estrutura rítmica). 

130. Pé-quente (diz-se de quem tem boa estrela). 

131. Pé que te quero (correr para fugir de algo). 

132. Pé-rachado (regionalismo do Rio Grande do Sul). 

133. Pé-rapado (indivíduo de humilde condição social; pobre). 

134. Pés de tartaruga (muito lento). 

135. Pés em cima de ovos (caminhar delicado). 

136. Pés no chão e mentalsoma no Cosmos. 

137. Pé-sujo (botequim de baixa categoria; indivíduo muito pobre). 

138. Pé torto. 

139. Pisar no pé de alguém (provocá-lo; desafiá-lo). 

140. Pôr-se em pé. 

141. Problema no pé. 

142. Proposta sem pé (algo sem fundamento). 

143. Protesto a pé. 

144. Racha-pé (sapateado; certa dança popular, do interior). 

145. Retornar a pé. 

146. Ruim do pé. 

147. Sofrer como pé de cego (pessoa com grandes dificuldades). 

148. Sujo dos pés à cabeça. 

149. Ter a dança no pé (quem dança muito bem). 

150. Tirar o pé da lama / do barro (triunfo sobre situação ameaçadora). 

151. Tomar o pé (informar-se; tornar-se ciente de). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pé, indicados para a expansão das abordagens detalhis-

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

01.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

03.  Autonomia  ginossomática:  Autonomologia;  Neutro. 

04.  Coluna  vertebral:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

06.  Ergonomia  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

08.  Orelha:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

12.  Tipo  humano:  Presenciologia;  Neutro. 
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ATENÇÃO  PERMANENTE,  INFORMAÇÕES  E  CUIDADOS  

COM  OS  PÉS,  POSSIBILITAM  MAIOR  CONFORTO  E  SAÚ-
DE,  CAPAZES  DE  REVERBERAR  EM  BENEFÍCIOS  HOLOS-
SOMÁTICOS  FAVORÁVEIS  À  REALIZAÇÃO  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, dá valor e cuida de modo inteligente dos pró-

prios pés? Está satisfeito(a) com a atenção dedicada a eles? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barros, Lúcia Cristina de; & Sato, Luiza; Massagem para os Pés: Reflexologia; Coleção CarasZen; 48  

p.; 7 enus.; 2 fotos; 43 ilus.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Editora Caras; São Paulo, SP; 2004; páginas 36 a 38, 46 e 47. 
2.  Jornal Diário do Iguaçu; Salto Alto: Beleza ou Conforto?; Reportagem; Tabloide; Caderno: Iguaçu Saú-

de; 1 foto; Chapecó, SC; 19.06.03; capa do caderno. 

3.  Junqueira Flávia; Reportagem Brasileiro é Doente do Pé; Reportagem; Extra; Jornal; Diário; Seção: Viva 
Mais; 4 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 25.11.99; página 17. 

4.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 

103, 123, 244, 336, 343 e 566. 
5.  Zapata, Claudio; Aprenda a Viver sem Dor de Cabeça (Aprende a Vivir sin Dolor de Cabeza); trad.: Sal-

vyano Cavalcanti de Paiva; 260 p.; 4 partes; 17 caps.; 7 citações; 4 gráfs.; 25 enus.; 5 tabs.; 211 refs.; 21 x 14 cm; br.; Edi-

tora Record; Rio de Janeiro, RJ; S. D.; páginas 189 e 196 a 203. 
 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Araújo, Ana Paula de; Acerte na Escolha do Sapato sem Prejudicar o seu Corpo; disponível em: 

<http://yahoo.minhavida.com.br/beleza/galerias/14632-acerte-na-escolha-do-sapato-sem-prejudicar-o-seu-corpo>; acesso 

em: 05.01.14. 
2.  Carvalho, Cristiano; Importância de Estudar os Pés; disponível em: < http://www.clinicaplenoequilibrio.-

com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=80>; acesso: em 10.12.13. 

3.  Pinheiro, Marcelle; Como Identificar e Tratar a Dor nos Pés; disponível em: <http://www.tuasaude.com/-
como-identificar-e-tratar-a-dor-nos-pes/>; acesso em: 10.12.13. 

 

M. T. B. 
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P E C A D I L H O    D A    J U V E N T U D E  
( P A T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pecadilho da juventude é o ato insensato, aparentemente leve, decorrente 

da pensenidade imatura, intoxicado pela anticosmoética, predominante na conscin jovem, homem 

ou mulher, na pré-adolescência, adolescência ou pós-adolescência, podendo perdurar nas faixas 

etárias vindouras. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo pecadilho provém do idioma Castelhano, pecadillo e este do idio-

ma Latim, peccatum, “falta; culpa; delito; crime”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo juventude 

vem do idioma Latim, juventus, “época ou condição de estar na mocidade, de ser jovem”. Apare-

ceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Ato insensato da juventude. 2.  Feito anticosmoético da juventude.  

3.  Hábito desajuizado juvenil. 4.  Prática tola do jovem. 5.  Praxe desajustada da juventude.  

6.  Atitude falha do adolescente. 

Neologia. As duas expressões compostas pecadilho da juventude ignorado e pecadilho 

da juventude cônscio são neologismos técnicos da Patopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Estilo sensato maduro. 2.  Hábito íntegro da maturidade. 3.  Praxe 

adulta incorruptível. 4.  Rotina sábia anciã. 5.  Senda correta da terceira idade. 6.  Tradição justa 

da maturidade. 

Estrangeirismologia: o Patopensenarium; o bullying; o rebel without a cause; a over-

dose de videogame; o sexting; o doing drugs for fun; a necessidade de ser cool. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ortopensenidade. 

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

reverberam multidimensionalmente. Pecadilho: doença curável. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões populares usadas por conscins com o mau hábito do pe-

cadilho da juventude enquanto justificativa autocorrupta para manter-se nas atitudes impróprias:  

– Á noite, todos os gatos são pardos. A força do hábito. Fazer tempestade em copo d’água. 

Citaciologia. Eis duas citações para reflexão da ociosidade na condição de base do peca-

dilho da juventude: – Existe muita diferença entre uma vida tranquila e uma vida ociosa (Lucius 

Annaeus Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.). Sem grande esforço, a vida não concede nada aos mortais 

(Quintus Horatius Flaccus, 65–8 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocorrupção; os patopensenes; a patopenseni-

dade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os toxico-

pensenes; a toxicopensenidade; os megapecadilhos mentais presentes no autopensene padrão. 

 

Fatologia: o pecadilho da juventude; a vida ociosa enquanto raiz do pecadilho da juven-

tude; a ausência de autodomínio da consciência sobre a matéria; a fartura enquanto dificultador da 

autocrítica pessoal; o ato de banalizar o modo correto de proceder; a imaturidade própria do res-

tringimento intrafísico; os caprichos infantis; a vontade débil e patológica; a admissão de rótulos 

imaturos devido à força da Mesologia; a intenção doentia; a compreensão dos prejuízos de pseu-

doganhos efêmeros; o ato de querer delegar o controle dos próprios sentimentos; o porão consci-

encial curto (presente na adolescência); o porão consciencial longo (prevalecente na adultidade); 

o período intensivo de autodesorganização; as apriorismoses; o trafarismo; a anorexia intelectual; 

as coleiras do ego; os surtos de imaturidade; a fuga de fatos evolutivamente relevantes e das ver-

pons; a displicência com a profilaxia à gravidez indesejada, levando à prática de aborto, com risco 
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de saúde, implicação legal e cármica; a desatenção ao uso de recurso anticonceptivo, causando  

a maternidade indesejada e o rompimento da fase da preparação do melhor à realização da auto-

proéxis; a negligência alimentar, promovendo condição crítica ou trauma no soma; a apologia  

à arte enquanto fuga do prioritário evolutivo, mantendo automimese dispensável; a arrogância do 

saber na tentativa de esconder a autoinsegurança, inibindo neoaprendizagens; a bigorexia; a dis-

torção da autoimagem levando à valorização excessiva de exercício físico; a bulimia gerada pela 

falta de autaceitação, promovendo compulsão alimentar e afetando a saúde holossomática; a obe-

sidade consentida conduzindo a comprometimento da saúde; o excesso alimentar considerado 

normal; as autocarências; as chantagens; os atos aparentemente ingênuos de manipulação criando 

débito grupocármico; o egocentrismo afastando possibilidades de trocas interassistenciais; o con-

sumismo; o ansiosismo sem discernimento, gerando endividamento financeiro; o culto à matéria; 

o apego à intrafisicalidade, subjugador à dominação do subcérebro abdominal; a cunha mental;  

a falta de perdão dando margem a heterassédios; a dispersão ocasionada pela inobjetividade;  

o medo de assumir responsabilidades, mantendo subníveis evolutivos; a falta de acabativa; a dis-

persão das ações proéxicas, levando ao incompléxis; a deseducação; as atitudes machistas pre-

judiciais à efetividade de interassistência; a preguiça de pensar contribuindo para manter posturas 

inadequadas à evolutividade consciencial; o egoísmo estimulado da criança, perpetuando atitudes 

infantis no adulto; as justificativas arranjadas para os erros; a persistência descuidada nos erros, 

provocando acumpliciamento com o pior para a evolução; o antiperdão causando interprisões gru-

pocármicas; as recorrências viciosas, fazendo o passadão não trabalhado perdurar; as mentiras;  

a insinceridade alimentando autenganos; o culto ao corpo físico, desviando a atenção do essen-

cial; as paixões; o ato impensado no uso de piercing, sustentando autoflagelo ao soma; a preguiça 

mental e a vontade débil conduzindo à acrasia; a promiscuidade e a ficação, levando à assimila-

ção patológica; a lavagem cerebral da religião; os valores ultrapassados e bolorentos da mesolo-

gia; os atos dificultadores de recuperação de cons, favorecendo a manutenção de padrões anacrô-

nicos; as atividades radicais banalizadoras da vida humana; a robéxis; o modo padronizado de 

atuar; a falta de autocontrole e autoconhecimento, gerando doenças físicas (somatização); a su-

gestionabilidade; a falta de autoconfiança fortalecendo o autassédio; a prática impensada de tatua-

gens; o falatório demasiado; os vícios irrefletidos; a autofuga, comprometendo oportunidades 

evolutivas; a vingança, mantendo a emocionalidade em detrimento da racionalidade; a necessida-

de do aprimoramento da autorganização diária; a autopesquisa constante diante do megafoco no 

compléxis e na autodesperticidade; o ato de refletir antes de tomar qualquer atitude; a admissão 

da identidade real; o desenvolvimento mentalsomático enquanto regenerador e qualificador dos 

autopensenes manifestos no comportamento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as cláusulas inter-

missivas da proéxis pessoal; o descuido quanto à perda de energias sem usá-las em favor da auto-

proéxis e da interassistência; as assimilações de energias antipáticas; a promiscuidade energética 

obnubilando a manifestação consciencial genuína; o bloqueio dos chacras decorrente do acúmulo 

de assimilações energéticas negativas, comprometendo a fluência autevolutiva; a dramatização ou 

exageros para chamar a atenção, desperdiçando energias conscienciais (ECs); a exaltação emoti-

va, fortalecendo a Baratrosfera; o parapsiquismo destrambelhado; a desorganização pessoal reite-

rada, aflorando a labilidade parapsíquica; as seduções holochacrais; a primazia do sexochacra, afi-

ançando atitudes espúrias; o vampirismo energético; os parafenômenos de poltergeist; o parapsi-

quismo vivenciado; a condição de ajuste da autocoerência, objetivando a desperticidade e a re-

núncia dos pecadilhos mentais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre o megatrafar e as automimeses patológicas; o si-

nergismo (nocivo) precipitação-irreflexão; o sinergismo autocognição maior–acerto maior; o si-

nergismo autassediador emotividade-imaginação; o sinergismo código pessoal de Cosmoética 

(CPC)–Manual de Prioridades Pessoais (MPP); o sinergismo inimaginável da afinidade holopen-
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sênica das consciências afins; o sinergismo nosográfico conhecimento técnico–intenção patológi-

ca–anonimato das ações. 

Principiologia: o princípio de não maquiar a doença; o princípio da incorruptibilidade; 

o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o aferimento dos códigos de conduta pessoal; o código de exemplarismo 

pessoal (CEP) enquanto instrumento da concretização das autossuperações; o código de valores 

pessoais distorcido pela visão equivocada das exigências da vida humana; o código duplista de 

Cosmoética (CDC) na comunicação sincera; o código pessoal de coerência cosmoética; o código 

pessoal de conduta proexogênica; o código pessoal de Higiene Mental. 

Teoriologia: a ausência da teoria e vivência do primado do autodiscernimento contínuo; 

a necessidade de maior compreensão da teoria da inteligência evolutiva (IE); a oportunidade de 

vivenciar a teoria dos 7 cês; a teática da amizade cosmoética; a teática da autorganização imagi-

nativa; a teática das 7 megaperguntas (acepipe) no momento das escolhas evolutivas. 

Tecnologia: a aplicação da técnica do conscienciograma; a aprendizagem de técnicas de 

viver evolutivamente; a necessidade de priorização das técnicas interassistenciais ante as técnicas 

de competição e emulação social; a técnica da agenda de autopensenização; a técnica da autava-

liação do porão consciencial indicando possíveis retrovícios; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras enquanto antídoto para a pressão mesológica patológica. 

Voluntariologia: o exercício lúcido precoce do voluntariado na Associação Internacio-

nal de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); a laborterapia do voluntariado interassistencial; as 

crianças e os pré-adolescentes atuantes no voluntariado da Conscienciologia; as oportunidades de 

autopesquisa do voluntário docente conscienciológico; as recins alavancadas e potencializadas 

pelo voluntariado conscienciológico; o voluntariado enquanto exercício para a aprendizagem da 

interassistencialidade. 

Laboratoriologia: a exposição cosmoética multidimensional do labcon pessoal; a Insti-

tuição Conscienciocêntrica (IC) enquanto megalaboratório evolutivo grupal; o laboratório cons-

cienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI);  

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológi-

co da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Duplologia; 

o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da 

Assistenciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia; o Colégio Invisível da Rece-

xologia. 

Efeitologia: o efeito altruísta de sair de si; o efeito bumerangue da patopensenidade;  

o efeito da força de vontade em superar o trafar; o efeito da irreflexão gerando decisões precipi-

tadas; o efeito da lacuna de cultura conscienciológica; o efeito da preguiça mental na retroali-

mentação do holopensene pessoal patológico; o efeito da mobilização das energias conscienciais 

no soerguimento ortoexemplificador; o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicos-

soma. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses para identificar e superar trafais; a dedi-

cação à formação de neossinapses maturológicas; a consolidação das neossinapses a partir de 

neo-hábitos evolutivos e neorrotinas interassistenciais; as lavagens cerebrais impedidoras da cri-

ação de neossinapses; as neossinapses a partir da quebra das crenças e de preconceitos, em fun-

ção da convivência com os colegas evolutivos; a necessidade de neossinapses para eliminar equí-

vocos aprendidos na infância; a mimetização provocada pela mídia dificultando a formação de 

neossinapses; a mudança na lógica de pensar a vida humana criando neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o valor evolutivo em antecipar a holomaturidade em relação ao ciclo etário 

humano; o ciclo vicioso dos prazeres subcerebrais; o ciclo vicioso das nostalgias evocadoras;  

o ciclo vicioso das corrupções ativas e passivas; o ciclo vicioso da mentira; os atos autocorruptos 

aparentemente acobertados no ciclo etário humano; o TGV evolutivo enquanto ciclo interassis-

tencial autoimposto; o ciclo virtuoso da Cosmoética. 

Binomiologia: a atenção ao binômio conflito íntimo–conflito interpessoal; a autocoerên-

cia evidenciada no binômio ideais existenciais–conduta pessoal; a autorrendição ao binômio ego-
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ísmo-vaidade; o binômio doença-fuga; o binômio alerta consciencial–miniacidente; o binômio 

ameaça-competição; o binômio nosopensene–devaneio sexual. 

Interaciologia: a interação ansiedade-indiscrição; a interação apatia-alienação; a inte-

ração autenticidade consciencial–confiança interassistencial; a interação autocomplacência-au-

tocorrupção; a interação autoconstatações tardias–melin; a interação poliqueixismo-ingratidão; 

a interação autocosmoeticidade-amparabilidade. 

Crescendologia: o crescendo abuso-fastio-desuso; o crescendo aceitação-reajustamen-

to-reinvestimento; o crescendo acomodação pensênica–lavagem cerebral; o crescendo ajustes in-

traconscienciais–ajustes mesológicos; o crescendo de prejuízos evolutivos nos erros reiterados;  

o crescendo amizades patológicas–amizades intermissivas; o crescendo amor próprio–amor du-

plista–amor universal. 

Trinomiologia: a análise do trinômio causas-concausas-consequências; o trinômio fri-

volidade-futilidade-ectopismo; o trinômio falar demais–ouvir de menos–registrar quase nada;  

o trinômio exigência alta–autossustentação baixa–estresse patológico; o trinômio evolutivo prio-

ritário fixação de trafores–extinção de trafares–preenchimento de trafais; o trinômio ilusão-justi-

ficativa-erro; o trinômio estado vibracional–sentimentos elevados–pensamentos benévolos. 

Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autoperdoamento-auto-

desorganização; o polinômio autoimagem distorcida–baixa autestima–subserviência–submissão– 

–canga; o polinômio autoinvestigação-anotação-autorreciclagem-publicação; o polinômio auto-

nomia-autorrespeito-autorresponsabilidade-autolimite; o polinômio interromper o ruim–conser-

tar o problemático–fortalecer o correto–qualificar o acerto; o polinômio ortopensenidade–inten-

ção cosmoética–estado vibracional–parassepsia multidimensional; o polinômio pensar bem–que-

rer bem–agir bem–viver bem. 

Antagonismologia: o antagonismo ação imediata / procrastinação; o antagonismo ra-

cionalidade / instintividade; o antagonismo acordos ilícitos / amparabilidade; o antagonismo 

acrasia / autoimperdoamento; o antagonismo acriticismo poliânico / hipercriticidade acrítica;  

o antagonismo afetos maduros / desejos egocentrados; o antagonismo cultivo de amizades ocio-

sas / distanciamento interconsciencial produtivo. 

Paradoxologia: a autoconsciência quanto ao paradoxo minutos de desequilíbrio–sema-

nas para a reequilibração; o paradoxo antievolutivo do bifrontismo comportamental; o paradoxo 

autesforço máximo–vida feliz; o paradoxo braços fortes–cabeça fraca; o paradoxo cabeça cheia 

de pensamentos–vácuo intelectual; o paradoxo de determinada consciex intermissivista lúcida 

tornar-se conscin obnubilada; o paradoxo contrafluxo social–fluxo cósmico; o paradoxo conver-

sa viva, mas fugaz–escrita morta, mas permanente. 

Politicologia: a desassediocracia; a determinocracia; a desviocracia. 

Legislogia: a autoconsciência quanto à lei da ação e reação; a compreensão das leis 

evolutivas do Curso Intermissivo pré-ressomático; a lei da afinidade patológica; a lei da auto-

pensenização ininterrupta; a lei do maior esforço intelectual vencendo a moralidade apriorista; as 

leis dos direitos e deveres interconscienciais. 

Filiologia: a ausência da coerenciofilia; a autodesassediofilia; a bibliofilia; a cerebelofi-

lia; a despriorofilia; a fantasiofilia; a invexofilia. 

Fobiologia: a eleuterofobia; a hipengiofobia; a ajuda fraterna aos invexofóbicos; a auto-

fobia (anticonsciencioterapia); a autoparapesquisofobia; a interassistenciofobia da conscin egoica; 

a parapercepciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial promovendo desperdício de apor-

tes recebidos; a atenção constante quanto à síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do an-

siosismo; a síndrome da “Maria vai com as outras”; a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome da mulher derrubadora de homens; a síndrome do infantilismo na fase adulta. 

Maniologia: a patomania; a mania das queixas e lamentações; a megalomania; a dromo-

mania; a evitação da lalomania por meio do ato de pensenizar antes de falar; a evitação da mania 

de deixar para depois; a ludomania; a videomania; a dromomania; a mania causticante de falar 

mal (fofocaria); a mania da impontualidade; a mania da Internet impactando o desenvolvimento 
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do QI social; a riscomania; a mania de agradar; a mania de subestimar a inteligência alheia; 

o combate à mania do consumismo juvenil. 

Mitologia: a autescravização aos mitos multimilenares; a desconstrução a 2 do mito do 

amor romântico; a desconstrução do mito da impunidade; a extinção do mito do corpo perfeito;  

a superação dos mitos da juventude; o megamito da privacidade; o mito “todo mundo faz”; o mi-

to da autoimagem idealizada; o mito da falta de tempo; o mito de a invéxis garantir o compléxis; 

o mito do canto das sereias; o mito de o dinheiro trazer felicidade. 

Holotecologia: a autocognoteca; a criticoteca; a egoteca; a exemploteca; a invexoteca;  

a pensenoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Patopensenologia; a Assediologia; a Enganologia; a Extrafisico-

logia; a Anticonflitologia; a Cosmoeticologia; a Docenciologia; a Evocaciologia; a Interassisten-

ciologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o inversor líder; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofi-

exista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a inversora líder; 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 pathopensenor; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo 

sapiens amoralis; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens 

autocorruptus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pecadilho da juventude ignorado = o patopensene inconsciente, próprio 

da falta de recuperação de cons; pecadilho da juventude cônscio = o patopensene autoconsciente, 

típico das autocorrupções. 

 

Culturologia: a cultura boêmia da saideira de sempre; a acumulação dos idiotismos 

culturais desde a infância; a cultura capitalista do marketing das ilusões; a cultura consumista;  

a cultura corruptora do jeitinho; a cultura da aparência e do supérfluo; a cultura da autocrítica 

quanto à paraperceptibilidade pessoal. 
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Autorreflexão. No universo da Pensenologia, muitos deslizes de consequências desas-

trosas ao cumprimento da proéxis são considerados, na Socin Patológica, algo normal ou sem im-

portância na vida dos jovens. Aos intermissivistas, interessa o estudo dos itens da fatuística do pe-

cadilho da juventude, objetivando favorecer a autorreflexão e a eliminação dos patopensenes as-

sociados. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pecadilho da juventude, indicados para a expansão das 

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

01.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Ego  precedente:  Egologia;  Neutro. 

06.  Falácia:  Falaciologia;  Nosográfico. 

07.  Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

08.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

09.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

11.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Segredo:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

15.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

OS  PECADILHOS  DA  JUVENTUDE  EXIBEM  AS  EVIDÊNCIAS  

MAIS  ÍNTIMAS  DO  MICROUNIVERSO  PESSOAL.  A  ABDICA-
ÇÃO  DA  AUTOPATOPENSENIDADE  PELA  AUTORREFLEXÃO  

É  META  DAS  CONSCINS  INTERESSADAS  NO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, alimenta pecadilhos da juventude de modo cons-

ciente e patológico? Por qual motivo? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barelli, Ettore; & Pennacchieti, Sergio; Orgs.; Dicionário das Citações: 5.000 Citações de todas as Litera-

turas Antigas e Modernas (Dizionario delle Citazioni); trad. Karina Jannini; XII + 1.012 p.; glos. 5.027 termos (citações); 
383 subtemas; 79 temas; 5 apênds.; ono.; 20 x 13 x 4,5 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2001; páginas 96, 723  

e 727. 

2.  Mello, Nélson Cunha; Conversando é que a Gente se entende: Dicionário de Expressões Coloquiais Bra-

sileiras; apres. Nei Lopes; pref. Evanildo Bechara; revisoras Fátima Couto; Beatriz de Freitas Moreira; & Margô Negro; 

510 p.; 11 caps.; 1 foto; glos. 9.430 termos (expressões coloquiais); 1 minicurrículo; 1 nota; 1 website; 35 refs.; 23 x 15,5 

cm; br.; Leya; São Paulo, SP; 2009; páginas 50, 52 e 244. 
3.  Vieira, Waldo; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Raze-

ra; 232 p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes 

conscienciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia 
e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 106 e 107. 

 

P. P. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17058 

P E Ç A    Ú N I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A peça única é a parte do todo com existência autônoma e / ou a unidade 

do conjunto com características singulares, originais, invulgares, inéditas ou individualíssimas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo peça vem do idioma Celta, pettia, “pedaço”. Surgiu por volta do 

ano 977. A palavra única deriva do idioma Latim, unicus, “único; singular; exímio; raro; querido; 

benquisto; notável”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Peça singular. 02.  Peça original. 03.  Peça insólita; peça invulgar. 

04.  Peça atípica; peça incomum; peça rara. 05.  Peça-chave. 06.  Superpeça. 07.  Mosca branca. 

08.  Figura-chave; galã. 09.  Superlativo. 10.  Cimélio. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo peça: minipe-

ça; peça-chave; peça-da-Índia; peça-problema; superpeça. 

Neologia. As 3 expressões compostas peça única aquisitiva, peça única executiva e peça 

única distributiva são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Peça comum. 02.  Peça vulgar. 03.  Peça ordinária. 04.  Peça típica. 

05.  Peça secundária. 06.  Minipeça. 07.  Peça-problema. 08.  Figurante. 09.  Liderado. 10.  Infer-

lativo. 

Estrangeirismologia: a avis rara; o finding; o insight; o plus; o core; o maximum; o top 

de linha; o primus inter pares; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade; o hiperpensene; o heuropensene; o primopensene. 

 

Fatologia: a peça única; a peça rara; a peça exclusiva; a peça-síntese; a peça fora-de- 

-série; a obra-prima pessoal; a singularidade essencial; a originalidade; a raridade; a verpon;  

a neoverpon; a peça-chave; a ideia sem igual; o neoconcepto; o neocon; a heureca; a descoberta;  

a invenção; a unicidade; a univocidade; a exceção confirmando a regra; o objeto sem igual; a ex-

celência; a escassez; o unigênito; o unímodo; o uníssono; o unóculo; o nível evolutivo conscien-

cial singular; o exemplo silencioso. 

 

Parafatologia: a paraverpon; a neoparaverpon; as paratécnicas facultadas pelo parami-

crochip da conscin lúcida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da singularidade experimentológica; o princípio da exceção 

em todas as regras; o princípio da singularidade consciencial. 

Teoriologia: a teoria das singularidades. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade. 

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 Projectarium. 
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Efeitologia: o efeito da assimetria da Natureza. 

Enumerologia: a curiosidade; a figurinha difícil; o cimélio; o incunábulo; a mosca bran-

ca; a pérola negra; a estrela polar. 

Binomiologia: o binômio homem-computador; o binômio todo-parte. 

Interaciologia: a interação consciência-energia; as interações análises-sínteses; a inte-

ração anomalia-singularidade. 

Crescendologia: o crescendo maxipeça do minimecanismo–minipeça do maximeca-

nismo. 

Trinomiologia: o trinômio maxiproéxis-compléxis-maximoréxis; o trinômio tenepes- 

-ofiex-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo singularidade / pluralidade. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da identidade (aristotélica, matemática); a lei da sincronicidade. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia; a egofilia; a cogniciofilia. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a raroteca; a estiloteca;  

a abstrusoteca; a bizarroteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia; a Heuris-

ticologia; a Autoproexologia; a Extrapolaciologia; a Materpensenologia; a Essenciologia; a Pen-

senologia; a Xenofilologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a figura-chave; a pessoa-chave; a criança prodígio; a Conscientia libera 

(CL); a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o objetor de consciência; o sujeito-chave. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a personagem-chave. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pettiunicus; o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens 

heuristicus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens tele-

guiatus; o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: peça única aquisitiva = a joia antiga da família; peça única executiva 

= o computador top de linha da última geração; peça única distributiva = a descoberta da neo-

verpon. 

 

Culturologia: a cultura da polimatia. 

Discernimentologia. Segundo a Holomaturologia, a peça única de valor, a rigor, há de 

ser realidade atípica, extraordinária ou genial, a fim de destacar-se dentre as milhões de peças or-

dinárias componentes do Cosmos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

02.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

08.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

ALÉM  DA  CURIOSIDADE  NATURAL,  A  PEÇA  ÚNICA  DEVE 

SER  ENCARADA  COMO  OBJETO  DE  PESQUISA  DOS  PRO- 
CESSOS  EVOLUTIVOS  DA  CONSCIÊNCIA,  A  FIM  DE  EN- 

TENDERMOS  MELHOR  O  MICROUNIVERSO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Alguma peça única já facilitou o entendimento quanto ao Cosmos ou  

o caminho evolutivo para você? De qual natureza: material ou evolutiva? 
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P E D Á G I O    P A R A P S Í Q U I C O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pedágio parapsíquico é o suposto direito anticosmoético de cobrança 

moral, emocional ou energética, exigido por determinada consciência, consciex ou conscin, na 

condição de ressarcimento por alguma reivindicação não atendida por parte da vítima de assédios 

interconscienciais, no esforço do desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo pedágio vem do idioma Latim Vulgar, pedaticum, “pedágio”, 

através do idioma Italiano, pedaggio, este do idioma Francês, péage, ou por meio do idioma Pro-

vençal, pedatge. Surgiu, no idioma Português, no Século XIII. O elemento de composição para 

procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo psíquico provém 

igualmente do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de 

psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Peagem parapsíquica. 2.  Portagem parapsíquica. 3.  Taxa do desen-

volvimento parapsíquico. 4.  Pré-requisito parapsíquico. 5.  Barreira parapsíquica pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas pedágio parapsíquico, pedágio parapsíquico sim-

ples e pedágio parapsíquico composto são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Ação sem taxa. 2.  Atividade sem tributo. 3.  Desenvolvimento grá-

tis. 4.  Entrada gratuita. 5.  Passagem livre. 6.  Passe livre. 

Estrangeirismologia: o toll parapsíquico; o turnpike parapsíquico; o local de poltergeist 

na condição de praça de pedágio parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao desenvolvimento do parapsiquismo pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade. 

 

Fatologia: os vínculos conscienciais; a lucidez consciencial; a reconstrução do ego com 

criatividade cosmoética; a autoimunidade consciencial; a Intencionologia; a Holomaturologia;  

a Cosmoeticologia. 

 

Parafatologia: o pedágio parapsíquico; o pedágio parapsíquico inconsciente; o pedágio 

parapsíquico autoconsciente; a autolucidez quanto à dinâmica evolutiva; o fato de não haver gra-

tuidade evolutiva; o pré-requisito do heterassédio; a iscagem inconsciente; a impossibilidade de 

burlar os pedágios evolutivos; a aprendizagem existencial; a heterassedialidade como pedágio pa-

rapsíquico; o preço do desenvolvimento parapsíquico; os desconfortos fugazes no desenvolvi-

mento do autoparapsiquismo; os pedágios patológicos; os acidentes de percurso parapsíquicos;  

a macro-PK destrutiva; o assédio interconsciencial como cobrança de pedágio; a cobrança de su-

posta dívida consciencial; os pedágios dispensáveis do misticismo, da gurulatria, do salvacionis-

mo e das demagogias religiosas, em geral, no desenvolvimento do autoparapsiquismo; a autovi-

vência do estado vibracional (EV) profilático; o pedágio para a condição de minipeça atuante do 

maximecanismo multidimensional, interconsciencial e interassistencial; a ignorância do encapsu-

lamento energético autodefensivo; o pedágio parapsíquico educativo; o período de 6 meses de 

instalação dos trabalhos diários da tenepes da conscin interassistencial; o ato de pagar o preço da 

liberdade para assistir às consciências; o ônus do acoplamento assistencial com consciência pato-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17062 

lógica; a natureza anticosmoética do pedágio parapsíquico; a Paradireitologia; o aumento da au-

torresponsabilidade grupocármica; a ultrapassagem do gargalo no desenvolvimento parapsíquico; 

a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da assedialidade interconsciencial. 

Tecnologia: as técnicas da desassedialidade interconsciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial como remissão da assedialidade in-

terconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Binomiologia: o binômio esforço-competência. 

Interaciologia: a interação assediado-assediador. 

Crescendologia: o crescendo patológico assédio–semipossessão–possessão intercons-

ciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo pagar o preço / ter gratuidade; o antagonismo pedá-

gio honesto / pedágio desonesto. 

Paradoxologia: o paradoxo do pagamento do preço do pedágio para assistir gratuita  

e parapsiquicamente às consciências; o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: as leis evolutivas; a lei de ação e reação. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Extraconscienciologia; a Extrafisicologia; 

a Conviviologia; a Desassediologia; a Parapatologia; a Paraterapeuticologia; a Despertologia;  

a Interassistenciologia; 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 consciência assediadora, credora e cobradora de pedágio parapsíquico;  

a consciência devedora a assediador; o ser humano desperto já isento de pedágios parapsíquicos; 

a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o assediador cobrador de 

supostos direitos; o assediador almoxarife. 

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assediadora co-

bradora de supostos direitos; a assediadora almoxarife. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens desobsessus; o Homo 

sapiens prudens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

retrocognitor; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pedágio parapsíquico simples = quando gerado apenas por determinada 

consciex assediadora isolada; pedágio parapsíquico composto = quando comunitário, gerado por 

quadrilha de consciexes assediadoras. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Despertologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pedágio parapsíquico, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

05.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Energima:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

10.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

12.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  LIBERTAÇÃO  DA  CONSCIN  LÚCIDA  DAS  CONS-
CIÊNCIAS  CREDORAS  DO  PASSADO  EXIGE  A  TOMADA 

DE  CONTA  DA  PRÓPRIA  SITUAÇÃO  GRUPOCÁRMICA 
COM  A  AUTOVIVÊNCIA  DE  PEDÁGIOS  PARAPSÍQUICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ultrapassou a fase da cobrança de pedágios no 

desenvolvimento do autoparapsiquismo? Desde quando? 
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P É - D E -M E I A    S O M Á T I C O  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O pé-de-meia somático é o resultado acumulativo do autoinvestimento con-

tínuo na saúde física e mental ao longo da vida humana, incorporando ou agregando mais vitali-

dade, funcionalidade e produtividade homeostática ao holossoma até à faixa da quarta idade física 

com o objetivo de contribuir para a consolidação da maxiproéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pé procede do idioma Latim, pes, “pé (em sentido próprio e figura-

do)”. Surgiu no Século XIII. A palavra meia deriva do idioma Latim, medius, “que está no meio, 

no centro; que concilia opostos; que observa neutralidade; neutro”. Apareceu no Século XVII.  

O vocábulo somático provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, 

“do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Investimento somático. 02.  Economia somática. 03.  Poupança so-

mática. 04.  Manutenção saudável do soma. 05.  Autocontrole ininterrupto do soma. 06.  Vi-

vacidade plena do soma . 07.  Homeostasia funcional do soma. 08.  Reeducaciologia somática.  

09.  Equilibriologia somática. 10.  Serenidade ínsita no soma. 

Cognatologia. Eis 33 cognatos derivados do vocábulo soma: intrassomática; intrasso-

maticidade; intrassomático; somação; somático; somática; somatização; somatizar; somatogêni-

co; Somatologia; somatológico; somatologístico; somatólogo; somatometria; somatométrico; so-

matopagia; somatopágico; somatópago; somatopleura; somatossensorial; somatopsicose; soma-

topsíquico; somatoscopia; somatoscópico; somatostatina; somatotipo; somatotipia; somatotipo-

lógico; somatotonia; somatotônico; somatotópico; somatotrópico; somatotropina. 

Neologia. As 4 expressões compostas pé-de-meia somático, minipé-de-meia somático, 

maxipé-de-meia somático e megapé-de-meia somático são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 01.  Ruína somática. 02.  Perdularismo somático. 03.  Empobrecimento 

somático. 04.  Oscilação da saúde somática. 05.  Descontrole constante do soma. 06.  Esmoreci-

mento do corpo físico. 07.  Instalação de doenças psicossomáticas. 08.  Autodesorganização so-

mática. 09.  Autodespriorização somática. 10.  Implosão somática. 

Estrangeirismologia: a open mind; o superavit da saúde física; o corpus da cons-

cientização somática; o breakthrough holossomático. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da saúde holossomática. 

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

de: inteligência intrassomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da homeostase holossomática; a autopensenidade 

saudável; a retilinearidade pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da saú-

de planificada; os prioropensenes; a prioropensenidade das exigências temporais; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade quanto ao prioritário no momento evolutivo. 

 

Fatologia: o pé-de-meia somático; a conquista da qualidade intrassomática; os dividen-

dos somáticos; o ganho autoconsciente da vitalidade somática; o desempenho somático na reali-

zação da autoproéxis; o fôlego somático na gestação de verpons maxiproexológicas; a satisfação 

pessoal com o próprio soma; as autodesintoxicações holossomáticas; as desassimilações de 

elementos intoxicantes do holossoma; a perpetuação sadia e funcional do soma na conquista do 

compléxis; a serendipitia holossomática; a constituição da força presencial a partir do soma; a au-

ra de saúde holossomática; as realizações funcionais do soma ao longo da vida humana; a justa 
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medida do equilíbrio somático; os gaps somáticos; as interprisões somáticas; as supervalorizações 

somáticas; as negligências somáticas; as ilusões somáticas; os excessos e faltas nas dietas alimen-

tares; o excesso sexual; a abstinência sexual; a falta de sono no cotidiano; a intranquilidade diu-

turna; a inatividade física; as doenças psicossomáticas; as doenças crônicas; as doenças generali-

zadas; a evitação autoconsciente do suicídio lento; a autopercepção corporal através da automas-

sagem; a autopercepção do funcionamento orgânico do próprio corpo físico; o autoafeto somáti-

co; a reeducação somática desde a infância no intuito de construir o antissedentarismo; a cognição 

somática; a antiestigmatização somática; as autocuras somáticas; as medidas preventivas na con-

servação mnemônica pessoal; a profilaxia para a homeostasia interveicular. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a interfusão do so-

ma aos outros veículos de manifestação da consciência; a revitalização física a partir da projeção 

consciente; a recomposição física a partir das absorções espontâneas das energias imanentes; o do-

mínio da influência dos retrocérebros no cérebro atual na acumulação da saúde somática; a tria-

gem das absorções energéticas multidimensionais; a desassim nas relações interconscienciais. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo homeostático do holossoma autorganizado; o sinergismo 

soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Principiologia: o princípio da utilidade somática; o princípio do aproveitamento somá-

tico máximo nesta dimensão humana. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos radicais livres; a teoria do desgaste somático. 

Tecnologia: a técnica do inventariograma somático. 

Voluntariologia: o voluntariado na Semana da Saúde da Organização Internacional de 

Consciencioterapia (OIC) composto por vários especialistas: médicos, enfermeiros, nutricionis-

tas, fisioterapeutas, educadores físicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o labora-

tório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; 

o laboratório conscienciológico da sináletica energética; o laboratório conscienciológico da 

proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Paragenetico-

logia; o Colégio Invisivel da Macrossomatologia. 

Efeitologia: os efeitos patológicos dos conflitos íntimos na depauperação somática;  

o efeito progressivo sadio e mediato da ortopensenidade na saúde integral. 

Neossinapsologia: as neossinapses da autoconscientização somática. 

Ciclologia: o ciclo somático equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo assim-desas-

sim; o ciclo descompensação-compensação. 

Binomiologia: o binômio saúde-funcionalidade; o binômio saúde-produtividade; o bi-

nômio saúde-vitalidade. 

Interaciologia: as minicuras aplicadas na interação mentalsoma-soma; a interação cére-

bro-cerebelo; a interação cérebro-paracérebro. 

Crescendologia: o crescendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade na preven-

ção somática. 

Trinomiologia: o trinômio atividade física–atividade sexual–atividade intelectual. 

Polinomiologia: o polinômio somaticidade-intrassomaticidade-holossomaticidade-cons-

ciencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo soma / macrossoma; o antagonismo antiestigma so-

mático / estigma somático; o antagonismo alimentação sadia / alimentação desregrada; o anta-

gonismo sono reparador / insônia; o antagonismo inatividade física / atividade física; o antago-

nismo orgasmo físico / holorgasmo; o antagonismo soma pesado / mentalsoma leve; o antagonis-
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mo soma trancado / mentalsoma livre; o antagonismo soma lento / mentalsoma veloz; o antago-

nismo soma fugaz / mentalsoma eterno. 

Paradoxologia: o paradoxo do desapego somático: quanto mais você cuida cosmoetica-

mente do soma mais você se desprende dele. 

Politicologia: a meritocracia do macrossoma. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação. 

Filiologia: o biofilia sadia; a somatofilia; a profilaxia quanto à biofilia monopolizadora. 

Fobiologia: a tanatofobia. 

Sindromologia: o síndrome da fadiga crônica; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a somatoteca; a recexoteca; a recinoteca; a geneticoteca; a paragenetico-

teca; a conflitoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Autossomatologia; a Proexologia; a Geneticolo-

gia; a Parageneticologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cerebrologia; a Cerebelologia;  

a Intrafisicologia; a Seriexologia; a Macrossomatologia; a Gerontologia; a Homeostaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin miserê somá-

tica; a conscin large somática; a isca humana consciente; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser 

interassistencial. 

 

Masculinologia: o ectoplasta; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador in-

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

geiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; 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 tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor cons-

ciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a ectoplasta; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora in-

trafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escrito-

ra; 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 proje-

tora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher 

de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens 

intrassomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens ho-

meostaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens macrossomabilis. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: minipé-de-meia somático = o somatório da qualidade funcional de ór-

gãos ou sistemas da conscin, homem ou mulher, capaz de manter plena desenvoltura holossomá-

tica na faixa dos 40 aos 64 anos; maxipé-de-meia somático = o somatório da qualidade funcional 

de órgãos ou sistemas da conscin, homem ou mulher, capaz de manter plena desenvoltura holos-

somática na faixa dos 65 aos 79 anos; megapé-de-meia somático = o somatório da qualidade fun-

cional de órgãos ou sistemas da conscin, homem ou mulher, capaz de manter plena desenvoltura 

holossomática na faixa dos 80 aos 120 anos. 
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Culturologia: a cultura da autoconscientização somática; a cultura da saúde profilá-

tica; a cultura da Higiene Holossomática. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autoprofilaxiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica 5 áreas de atuação intrafísica voltadas aos hábitos sadios a favor do pé-de-meia somático na 

vida cotidiana: 

1.  Alimentação. Ter a autopercepção alimentar de maneira sistemática em cada fase 

cronológica da vida pessoal, principalmente no controle ao consumo excessivo de algum tipo de 

alimento ou a reparação da falta de certos nutrientes alimentares específicos, favorecendo a saúde 

física da conscin de modo mais eficaz. Algumas consequências da falta de autopercepção alimen-

tar: intoxicações alimentares, obesidade, colesterol ruim (LDL) e formação de radicais livres. 

2.  Atividade física. Ter a disciplina na prática de atividades físicas, trabalhando basi-

camente no aumento da vitalidade quanto à capacidade cardiorrespiratória, resistência muscular, 

flexibilidade muscular e coordenação motora. Algumas consequências da inatividade física: hi-

pertensão, diabetes, doenças cardíacas e doenças reumáticas. 

3.  Intelecção. Ter a vontade de exercitar de maneira regular a mentalsomática com estu-

dos, pesquisas, autopesquisas, leituras, reflexões e, principalmente, no aumento do dicionário ce-

rebral analógico-sinonímico-antonímico-poliglótico durante as rotinas diárias. Algumas conse-

quências da inatividade intelectual: mal de Alzheimer, mal de Parkinson, debilidade mnemônica 

e demência senil. 

4.  Sexo. Ter a disposição de praticar o afeto sexochacral com a parceira ou parceiro evo-

lutivo, de grande importância no âmbito fisiológico, emocional e terapêutico na vida de qualquer 

pré-serenão. Algumas consequências da inatividade sexual: irritabilidade, anedonia sexual, ca-

rência sexual e abstinência autoconsentida. 

5.  Sono. Ter a tranquilidade de autexperimentar sono mais revitalizante no intuito de re-

compor, física, energética e mentalmente, os contrafluxos impostos diariamente. Algumas conse-

quências da insônia: falta de energía, dificuldade de concentração, lapsos mnemônicos e ausência 

de projeção consciente. 

 

Taxologia. Segundo a Parapatologia, eis, na ordem alfabética, 12 tipos de doenças fre-

quentes a partir da terceira idade física, servindo de alerta à conscin lúcida quanto às principais 

fragilidades fisiológicas: 

01.  Angina (Coração). 

02.  Bronquite crônica (Pulmão). 

03.  Câncer (Sistema intracelular). 

04.  Derrame (Cérebro). 

05.  Diabetes (Pâncreas). 

06.  Enfizema (Pulmão). 

07.  Infarto (Coração). 

08.  Infecção urinária (Bexiga). 

09.  Insuficiência cardíaca (Coração). 

10.  Osteoporose (Ossos). 

11.  Osteartrose (Articulações). 

12.  Pneumonia (Pulmão). 

 

Interassistência. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, na ordem evolutiva, 5 situa-

ções de retribuições assistenciais possíveis diante do pé-de-meia somático bem constituído: 

1.  Sangue. A doação de sangue em hemocentro no intuito de recompor os estoques do 

banco de sangue, salvando vidas conhecidas ou desconhecidas. 

2.  Órgão Humano. A doação de órgão humano com o propósito de aumentar a sobre-

vida do transplantado. 

3.  Tenepes. A doação de ectoplasma do tenepessista profissional em prol do maior nú-

mero de consciências, melhorando a condição holossomática de conscins e consciexes. 
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4.  Epicon. A doação temporária do soma androssomático ou ginossomático do epicon 

no transe parapsíquico através da semipossessão benigna, atendendo ao maximecanismo assisten-

cial na condição de minipeça interassistencial. 

5.  Pré-mãe. A doação pesquisística do soma no compartilhamento conjunto entre a cons-

ciex extraterrestre e a conscin humana, com o objetivo de criar o intercâmbio intersomático fisio-

lógico e parafisiológico, gerando assim o aprendizado teático do universalismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

centrais, evidenciando relação estreita com o pé-de-meia somático, indicados para expansão das 

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

01.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

03.  Autopesagem:  Somatologia;  Homeostático. 

04.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Falência  parcial  dos  órgãos:  Somatologia;  Neutro. 

07.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Inteligência  longeva:  Somatologia ;  Neutro. 

11.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

13.  Superdotação  somática:  Somatologia;  Homeostático. 

14.  Vida  intrapsíquica:  Cerebrologia;  Neutro. 

15.  Vida  matemática:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

O  PÉ-DE-MEIA  SOMÁTICO  FAVORECE  O  SURGIMENTO   
DO  MACROSSOMA  EM  FUTURAS  RESSOMAS,  A  PARTIR   
DO  SALDO  EVOLUTIVO  POSITIVO  DO  EMPREGO  ADE-

QUADO,  COSMOÉTICO  E  INTERASSISTENCIAL  DO  SOMA. 
 

Questionologia. Você leitor ou leitora, tem qual perspectiva somática para a quarta ida-

de física? Você já apresenta na atualidade algum gap intersomático nas manifestações holossomá-

ticas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-

mos; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 25 tabs.; 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 398, 429, 587 e 733. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 

5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 564 e 838. 

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 Pro-

jeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 258, 529 e 606. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pedido de desculpa é a atitude sincera de a consciência lúcida retratar-se 

perante os compassageiros evolutivos dos erros, omissões e ações anticosmoéticas praticadas, de-

monstrando inteligência evolutiva (IE) e vontade de sanar os vínculos negativos gerados. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo pedido provém do Latim petitus, “buscado; solicitado”. Surgiu 

no Século XIII. O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; 

separação; divisão; afastamento; supressão”. A palavra culpa deriva do idioma Latim, culpa, 

“falta; delito; erro”. Apareceu também no Século XIII. O termo desculpa surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pedido de reconciliação. 2.  Pedido de retratação. 3.  Solicitação de 

absolvição. 4.  Pedido de perdão. 

Neologia. As duas expressões compostas pedido de desculpa restrito e pedido de descul-

pa abrangente são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Postura antirreconciliação. 2.  Desejo de vingança. 3.  Comporta-

mento pró-rusga. 4.  Conduta antipacificação. 

Estrangeirismologia: o nonsense evolutivo ao optar pela manutenção da discórdia;  

o rapport interconsciencial; o approach técnico; a open mind aplicada às questões reconciliató-

rias; o Planejamentarium; o best result possible; a selfperformance. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à auto e heteropacificação. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Reconci-

liação: liberdade cavada. Reconciliemos sem procrastinação. Desfaçamos nossos conflitos. Des-

culpa requer exemplarismo. Interassistência promove consonância. 

Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – Não deixar para amanhã o que 

pode ser feito hoje. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da 

autorresponsabilização evolutiva perante tudo e todos; a cessação saudável de pensenes negativos 

por parte do ofendido; os vínculos patopensênicos instaurados e mantidos a partir de condutas 

antievolutivas; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a pensenidade direcionada à harmonização das 

desavenças existentes. 

 

Fatologia: o pedido de desculpa; a reparação do erro; a conduta pró-conciliação; o ato de 

se desculpar sem autovitimização; a superação do orgulho; a autossuperação do infantilismo evo-

lutivo; o pré-perdão assistencial; o exemplarismo sadio; o acerto grupocármico; as “birras” multi-

existenciais; a supervalorização dos erros e das desavenças; o excesso de pedidos de desculpa sig-

nificando autovitimização; a dificuldade em aceitar o pedido de desculpa; a escolha pelo autapri-

sionamento; o egoísmo; o ato imaturo de escolher sofrer pela autoculpa, ao invés de buscar resol-

ver os erros pretéritos; o medo de morrer sem ser perdoado ou sem ter perdoado; as doenças ho-

lossomáticas advindas do malestar conviviológico; os bloqueios energéticos encefálicos; a estag-

nação evolutiva decorrente da manutenção do erro não reparado; o arrependimento sem a atitude 

reparadora; a opção pelo auto e heterodesassédio; os teatrões evolutivos proporcionados pelos 

amparadores intra e extrafísicos, visando a melhoria das relações conscienciais; a lucidez perante 

as interprisões geradas; a assunção da postura de amparador perante as interrelações conscien-

ciais; o ato de fazer as pazes; as reconciliações multimilenares; a megafraternidade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o energossoma 

sendo ferramenta de sinalização dos conflitos pessoais existentes; as interprisões grupocármicas 

multiexistenciais; o autembotamento parapsíquico contribuindo para a manutenção dos conflitos; 

a parafisiologia do psicossoma comprometida; as conexões energéticas negativas mantidas há mi-

lênios; o “alto preço” a pagar no extrafísico pelas omissões deficitárias intrafísicas; os desblo-

queios holochacrais consequentes à reparação das desarmonias interpessoais; as reconciliações 

sendo efetivas e contributivas para a vivência em comunexes avançadas; os resgates na Baratros-

fera às ex-vítimas significando amortização dos erros; o parapsiquismo interassistencial favore-

cendo a resolução das pendências evolutivas; a projeção consciente (PC) sendo ferramenta a favor 

das reconciliações; os resultados positivos da convivialidade sadia impactando o próximo período 

intermissivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a cessação do sinergismo patológico vítima-algoz. 

Principiologia: o princípio de o mais lúcido atuar antecipadamente; o princípio da es-

colha de atuar evolutivamente ser pessoal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princí-

pio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) teático, direcionado à homeostasia 

das interrelações. 

Teoriologia: a teoria da Interassistenciologia; a teoria da Holocarmologia; a teoria do 

auto e heterenfrentamento libertador; a teoria da coragem para evoluir. 

Tecnologia: a técnica da tela mental; a técnica de autocorreção instantânea; a técnica 

da Higiene Consciencial; a técnica de viver pacificamente com a Humanidade e a Para-Huma-

nidade; as técnicas de retratação; as técnicas paradiplomáticas; a técnica das prioridades 

conscienciológicas evolutivas; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo para a ressignificação 

das relações pessoais entrópicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível da 

Cosmovisiologia; o Colegio Invisível da Grupocarmologia. 

Efeitologia: o efeito da reconciliação na auto e heterolibertação; o efeito autossabota-

dor ao se adiar o aperto de mão apaziguador. 

Ciclologia: o ciclo enxergar o erro–compreender o erro–resolver o erro. 

Enumerologia: a anticonflitividade íntima inexistente na consciência magoada ou ofen-

dida; a anticonflitividade íntima distante da consciência autassediada pelos erros efetuados; a an-

ticonflitividade íntima servindo de estímulo para a reconciliação; a anticonflitividade íntima deno-

tando homeostasia nas interrelações; a anticonflitividade íntima evidenciando o investimento na 

qualificação das relações pessoais; a anticonflitividade íntima refletindo a holomaturidade quanto 

à convivialidade sadia; a anticonflitividade íntima explicitando a ampliação da fraternidade. 

Binomiologia: o binômio vontade-conciliação; o binômio interprisão grupocármica–es-

colha evolutiva; o binômio atitude anticosmoética–retratação inevitável; o binômio autoimperdo-

amento-heteroperdoamento. 

Interaciologia: a interação inevitável ofensor-ofendido; a interação autequilíbrio emo-

cional–profilaxia dos erros. 

Crescendologia: o crescendo autopesquisa realizada–autocompreensão elaborada–au-

toculpa descartada. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-reconciliação; o trinômio omissão deficitá-

ria–interprisão grupocármica–convivialidade patológica; o trinômio postura de amparador–pa-

racompreensibilidade interassistencial–ortoconvivialidade. 
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Polinomiologia: o polinômio planejamento-priorização-reciclagem-anticonflitividade-  

-reconciliação. 

Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo mágoa / auto-

pacificação. 

Paradoxologia: o paradoxo de a melhor autodefesa poder ser o pedido de desculpa au-

tolibertador. 

Politicologia: a política de respeitar o direito do ofendido em manter-se em “pé de guer-

ra”; a política da boa vizinhança. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à resolução das pendências conviviológicas 

pessoais. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a priorofilia; a conviviofilia; a amparofilia; a voliciofi-

lia; a harmoniofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a fraternofobia; a cosmoeticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da pré-derrota eliminando a pos-

sibilidade de reconciliação; a síndrome do egoísmo. 

Maniologia: a mania de pedir desculpa sem modificar a conduta pessoal. 

Mitologia: o mito de ser possível resolver as pendências grupocármicas apenas intima-

mente, sem assistir os partícipes do contexto conflituoso. 

Holotecologia: a prioroteca; a teaticoteca; a interassistencioteca; a consciencioterapeuti-

coteca; a higienicoteca; a convivioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimento-

logia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Grupocarmologia; a Perdono-

logia; a Pacifismologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin perdoada; a conscin heteroperdoadora; a conscin autoimperdoa-

dora; a vítima; o algoz; a conscin ofensora; a conscin ofendida; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampa-

rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o conviviólogo; o duplista; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intermissivista; o tenepessista; o parapercepcio-

logista; o pesquisador; o projetor consciente; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a convivióloga; a duplista; a epicon 

lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intermissivista; a tenepessista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens perdonator; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo 

sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pedido de desculpa restrito = o referente a engano pontual ocorrido na 

vida atual; pedido de desculpa abrangente = o referente a erros recorrentes ocorridos em retro-

vidas. 

 

Culturologia: a cultura de viver de modo salutar com tudo e com todos. 
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Saúde. De acordo com a Psicossomatologia, é mais saudável pedir desculpa ao invés de 

carregar mágoas, ressentimentos, angústias, tristezas, desânimos ou qualquer emocionalismo. Os 

desequilíbrios inerentes aos veículos de manifestação consciencial surgidos da autoconflitividade 

mantêm relação direta com a somatização de doenças. 

Autassédio. As autoculpas em nada contribuem para a melhoria de qualquer relação, 

sendo mera demonstração de vitimização e falta de inteligência evolutiva. Autopunição significa 

perda de tempo evolutivo. 

Autorresponsabilização. Considerando a Autodiscernimentologia, a resolução do con-

flito começa com o mais lúcido do ciclo vítima-algoz reconhecendo-se na condição de co-respon-

sável perante o contexto vivenciado. 

Autodesassédio. Apoiada na Paradireitologia, a consciência em débito evolutivo peran-

te outrem, após ter efetuado todas as tentativas reconciliatórias sem sucesso, deve respeitar o tem-

po evolutivo do ofendido sem, no entanto manter qualquer traço de sofrimento intraconsciencial. 

Amortização. De acordo com a Autocoerenciologia, a cada pedido de desculpa, quando 

cosmoético, a consciência vai se predispondo a libertar-se dos próprios erros gerados ao longo 

dos ciclos multiexistenciais pessoais (CMP). Pedir desculpa é mera parcela de amortização evolu-

tiva. 

Autenticidade. A veracidade do pedido de desculpa é de responsabilidade de quem  

o profere. A inautenticidade gera necessidade de novas retratações futuras. 

Reparação. Cada ato anticosmoético praticado, impensado ou não, gera responsabilida-

de sobre quem o efetuou. A lei de causa e efeito é a garantia de, mais cedo ou mais tarde, o erro 

ser reparado. Arrependimento ainda não é reparação. 

Cronêmica. Ao ofensor, dependendo da gravidade do erro, não basta pedir desculpa. 

Muitas vezes, é preciso temporadas de práticas interassistenciais para resgatar os débitos gerados 

em momento anterior. Dependendo do nível da anticosmoética aplicada são necessários anos, dé-

cadas, séculos e às vezes, milênios para se concluir a reparação perante o erro praticado. 

 

Terapeuticologia. No âmbito da Conviviologia, eis 5 atitudes, apresentadas em ordem 

lógica, a serem consideradas pela consciência interessada em retratar-se: 

1. Autorreflexão. Assumir a parcela de responsabilidade perante a situação negativa  

ocorrida. 

2. Técnica. Realizar a técnica da tela mental até perceber a melhoria das energias ine-

rentes à situação e à(s) consciência(s) em questão. 

3. Simulação. Preparar o encontro reconciliatório com o ofendido considerando o con-

teúdo a ser abordado, dando atenção aos mínimos detalhes, a exemplo de: a escolha do momento 

mais adequado, o local da conversa, a forma da abordagem, as palavras a serem utilizadas e o pre-

paro pessoal para qualquer reação da consciência magoada. 

4. Energias. Trabalhar as energias antes, durante e após o encontro, visando a manuten-

ção do equilíbrio íntimo, o desassédio da consciência a ser abordada e a criação de energosfera 

homeostática com o intuito de contribuir para a harmonização da relação. 

5. Encontro. Agendar a conversa conciliatória após a resolução íntima dos conflitos 

emocionais em relação à consciência em questão. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pedido de desculpa, indicados para a expansão das  

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

01.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antiprocrastinação:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autoconflito:  Autoconflitologia;  Neutro. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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05.  Autoprofilaxia  proexológica:  Autoproexogramologia;  Homeostático. 

06.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

07.  Ciclo  reparatório:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

08.  Conciliação  das  interdependências:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

09.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

10.  Holoconvivialidade  pacífica:  Pacifismologia;  Homeostático. 

11.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Paracompreensibilidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  assistencial  grupocármico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Prioridade  proexológica:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

O  PEDIDO  DE  DESCULPA  EXIGE  INTENCIONALIDADE  

COSMOÉTICA,  COMPROMETIMENTO  COM  A  AUTORREE-
DUCAÇÃO  E  INVESTIMENTO  NA  PRÁTICA  INTERASSIS-

TENCIOLÓGICA  OBJETIVANDO  A  REMISSÃO  DOS  ERROS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda precisa se retratar perante alguém? Man-

tém algum desconforto íntimo em promover ou aceitar pedidos de desculpa? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Desejo e Reparação. Título Original: Atonement. País: Inglaterra; & França. Data: 2007. Duração: 130 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em 
DVD). Direção: Joe Wright. Elenco: Keira Knightley; James McAvoy; Romola Garai; Saoirse Ronan; Benedict Cum-

berbatch; Brenda Blethyn; Juno Temple; Alfie Allen; Harriet Walter; & Vanessa Redgrave. Produção: Tim Bevan; Paul 

Webster; & Eric Fellner. Desenho de Produção & Cenografia: Sarah Greenwood. Roteiro: Christopher Hampton, com 
base no livro de Ian McEwan. Fotografia: Seamus McGarvey. Música: Dario Marianelli. Montagem: Paul Tothill. Figu-

rino: Jacqueline Durran. Companhia: Universal Pictures. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora 

(2008). Sinopse: Em 1935, Briony aos 13 anos acusa o filho (Robbie) da caseira e amante da irmã mais velha de haver 
realizado ato criminoso, o qual Robbie não cometeu. A acusação da época destruiu o amor da irmã e impactou negativa-

mente várias vidas. 

2.  Uma Longa Viagem . Título Original: The Railway Man. País: Austrália; & Inglaterra. Data: 2013. Dura-

ção: 116 min. Gênero: Drama & Biografia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: In-

glês; & Português (em DVD). Direção: Jonathan Teplitzky. Elenco: Colin Firth; Nicole Kidman; Jeremy Irvine; Stellan 

Skarsgard; Hiroyuki Sanada; Sam Reid; Tom Hobbs; & Ewen Leslie. Produção: Anand Tucker; & Samuel Hadida. Ro-

teiro: Frank Cottrell Boyce & Andy Paterson, com base na autobiografia do best-seller Eric Lomax. Fotografia: Garry 

Phillips. Música: David Hirschfelder. Montagem: Martin Connor. Cenografia: Nicki Gardiner. Figurino: Lizzy Gardi-

ner. Edição: Martin Connor. Distribuidora: California Filmes. Outros dados: Prêmio de Melhor Trilha Sonora Original 
e de Melhor Roteiro Adaptado (2014). Sinopse: Eric Lomax foi capturado e torturado pelos japoneses durante a Segunda 

Guerra Mundial. Cinquenta anos depois, a vítima procura o algoz e o perdoa. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pedido de tenepes é o ato de a conscin, homem ou mulher, predisposta  

à assistência, solicitar auxílio ao tenepessista, próximo ou distante, com o intuito de atender a si 

mesma ou a outras consciências necessitadas de ajuda. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pedido vem do idioma Latim, petitus, “buscado; procurado; peti-

ção; requerimento”, particípio de petere, “lançar-se sobre; atacar; dirigir-se para; tentar atingir; 

aproximar-se de; alcançar; atingir; buscar; procurar; pedir; solicitar; requerer; desejar; aspirar a; 

pretender; rogar; suplicar; pedir com instância”. Surgiu no Século XIII. A palavra tarefa procede 

do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, 

“lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Sé-

culo XVI. O vocábulo energético procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu 

no Século XX. O termo pessoal deriva do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Solicitação de tenepes. 2.  Busca de ajuda na tenepes. 3.  Procura de 

intervenção do tenepessista. 4.  Solicitação de auxílio pela tenepes. 5.  Pedido de intercessão atra-

vés da tenepes. 6.  Pedido de socorro ao tenepessista. 

Arcaismologia: as práticas de pedido de ajuda são formas antigas de evocação e assis-

tência a seres divinos e santificados, chamadas popularmente de responsos e responsórios, ainda 

usadas em várias modalidades litúrgicas atuais. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo pedido: pe-

dida; pedidor; pedidura; pedigolho; pedigonho; pedimento; pedincha; pedinchamento; pedin-

chão; pedinchar; pedincharia; pedincheira; pedinchice; pedinchona; pedindo; pedinhar; pedi-

nheiro; pedintão; pedintaria; pedinte; pedintona; pedir; peditório; petição. 

Neologia. As 3 expressões compostas pedido de tenepes, pedido de tenepes light e pedi-

do de tenepes hard são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Desinteresse pela assistência. 2.  Desproteção assistencial. 3.  Dis-

pensa de auxílio. 

Estrangeirismologia: o valor dos 50 minutos da tenepes a cada 24 horas no lifetime;  

o rapport interconsciencial assistente-assistido; o antes y el después do pedido de teneper; o full 

time interassistencial aprendido na tenepes; o Tenepessarium; o Ofiexarium; o Cosmocognitarium 

sob a ótica da assistência sem fronteiras; o upgrade tenepessista; o strong profile evolutivo; o mo-

dus operandi pessoal da tenepes; a melhoria singular da performance interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Interassistenciologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tenepes: 

assistência maxifraterna. Tenepes: empenho interdimensional. Tenepes: paradever intermissivo. 

Coloquiologia. A solicitação verbal espontânea da conscin ao tenepessista: – Põe meu 

nome na tenepes!; a autoconstatação: fazer o bem, faz bem. 

Proverbiologia. Eis 3 provérbios relacionados ao tema: – Levante todos aqueles que es-

tiverem caídos ao seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. A união faz a força. 

Filosofia. A Holofilosofia da Conscienciologia, unindo os 3 megaprincípios básicos:  

o princípio do universalismo; o princípio da megafraternidade; o princípio da Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Interassistenciologia; o holopensene da mega-

fraternidade; o holopensene da Cosmoética; os autopensenes; a autopensenidade; os lucidopen-
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senes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: o pedido de tenepes; a busca de ajuda pessoal; a conscin na intermediação do 

pedido de ajuda; a prática da assistência interconsciencial; o miniato interassistencial; a minitares 

solicitada através do pedido de auxílio ao tenepessista conhecido ou desconhecido; a solicitação 

de ajuda presencial; a sessão prática diária da tenepes enquanto serviço público; a implantação 

dos benefícios de ajuda da tenepes no Planeta; o atendimento às consciências de diversas naciona-

lidades; o pedido por escrito em formulário padrão; os pedidos realizados de modo verbal, por te-

lefone, fax ou E-mail, ou pelo correio (carta, telegrama); as solicitações vindas de diferentes lo-

cais ou regiões do Planeta; o recebimento dos pedidos pelo tenepessista; as diversas situações  

e circunstâncias envolvendo os assistidos, explicitadas nos pedidos de tenepes; a leitura dos pedi-

dos antes da sessão, predispondo ao rapport com os assistidos; a solicitação formal quando  

o motivo é considerado grave; a ajuda sincera sem expectativa de retorno; a autodisponibilidade 

assistencial cosmoética 24 horas; os pedidos de assistência entre os tenepessistas; o autexemplo 

assistencial; a autodisciplina no exercício da prática diária da tenepes; a preservação do ambiente 

destinado à prática da tenepes; a limpeza da gaveta ou caixa de pedidos após 6 meses a 1 ano, 

através da queima ou picotamento, preservando os papéis do último mês; a dificuldade de enten-

der os mecanismos da assistência; os resultados positivos observados através dos pedidos de tene-

pes; o atacadismo assistencial; os feitos da tenepes observados através das solicitações; as reper-

cussões intrafísicas; a função assistencial intrafísica reurbanizadora do tenepessista; a variação da 

autolucidez durante os atendimentos; a prioridade da assistência contida na autoproéxis tenepes-

sistica; a autopesquisa através dos pedidos; as reciclagens intra e extraconscienciais advindas da 

experiência pessoal; o pormenor do pedido de tenepes sendo fonte de neoideias; a satisfação 

proporcionada pelos atendimentos realizados; a automotivação propiciada pelos resultados obser-

vados; a autoconfiança adquirida com a prática interassistencial cosmoética; o anonimato intrafí-

sico da assistência; a autoconsciência multidimensional de o assistente não desenvolver depen-

dências afetivas através das solicitações; o docente tenepessista incluindo os alunos nos pedidos 

de tenepes; a lista dos nomes de inscritos nos cursos, encaminhada antecipadamente aos professo-

res da turma, para atendimento na tenepes; os pedidos de inscrição nos serviços especializados de 

ectoplasmia da Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP); as solicitações diretas de pedi-

dos de tenepes às Instituições Conscienciocêntricas (ICs): Instituto Internacional de Projecio-

logia e Conscienciologia (IIPC), Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) e Orga-

nização Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático enquanto chave da 

vida humana fortalecendo a interassistencialidade; a leitura dos pedidos facilitando a conexão efi-

caz com o amparador extrafísico de função; a intercessão do tenepessista junto ao amparador ex-

trafísico; a parapercepção da sinalética energética e parapsíquica antes, durante e após os atendi-

mentos; as sutilezas paraperceptivas do tenepessista em si próprio e no campo assistencial instala-

do; a sintonia fina no contato com o amparador extrafísico; as sincronicidades tenepessísticas; as 

assins e desassins; os acoplamentos energéticos; a semipossessão benigna; a intervenção dos 

amparadores intra e extrafísicos nas aplicações dos métodos interassistenciais; a intervenção pon-

tual do amparador extrafísico de função; a clarividência; a telepatia; a clarividência viajora; as 

projeções lúcidas; as informações sobre os motivos nos pedidos clareando a atuação do ampara-

dor; a assistência realizada às consréus; o desassédio de conscins; o encaminhamento de assedia-

dores extrafísicos; o acompanhamento da ressoma através da gestante; a ressoma do filho promo-

vendo a reconciliação familiar do assistido; a participação no processo de transição da primeira  

e segunda dessomas; o despertar extrafísico de recém-dessomantes ou de parapsicóticos post- 

-mortem; a transformação do psicossoma de dessomante infantil em adulto ou do dessomante 

idoso remoçado; as repercussões parassanitárias do tenepessismo profissional; a dificuldade de re-

memoração; a autoconsciência multidimensional do assistente em não desenvolver dependências 

afetivas através das solicitações; a participação de tenepessistas veteranos nos cursos de campo  
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e nas dinâmicas de ectoplasmia, onde ocorrem pedidos de assistência presenciais e à distância, em 

cirurgias e / ou paracirurgias (cirurgias invisíveis); a conexão interdimensional na dinâmica de 

doação anônima; as solicitações extrafísicas quando o tenepessista é levado para assistir em ocor-

rências trágicas coletivas; os pedidos de atendimento presencial às conscins projetadas trazidas 

pelo amparador, vítimas de acidentes individuais ou tragédias coletivas; o desenvolvimento da ex-

periência direcionada para a condição de Minipeça do Maximecanismo Interassistencial; o reco-

nhecimento do tenepessista pela assistência recebida das equipexes de amparadores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo fazer assistência–ser 

assistido; o sinergismo interassistencial associação-cooperação; o sinergismo persistência forta-

lecedora–paciência realizadora; o sinergismo potente dos tenepessistas. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial; o princípio da responsabilidade 

evolutiva; o princípio interassistencial; o princípio da assistência como prioridade compulsória; 

o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio de ser sempre tempo de ajudar 

aos demais; o princípio da autodisponibilidade frente às oportunidades evolutivas; o princípio de 

sempre buscar o melhor para o maior número de consciências; o princípio do autorrevezamento 

multiexistencial. 

Codigologia: o código pessoal de priorização evolutiva; o aprofundamento teático na 

aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o CPC dos tenepessistas; a teática do CPC na 

interdesassedialidade; o código da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Teoriologia: a teoria e prática da tenepes pessoal; a teoria da paraimunidade; a teoria 

e prática da megaeuforização; a teática da interassistência multidimensional; a teoria da autor-

ganização; a teoria de a tenepes ser o megacompromisso interdimensional da proéxis; a teoria 

do triatleta consciencial; a teoria dos 5 ciclos; a teoria das reurbexes. 

Tecnologia: a tenepes como paratecnologia consciencial; a técnica do autoparapsiquis-

mo assistencial; a técnica da interassistencialidade diária; a doação de 50 minutos diários na téc-

nica da tarefa energética pessoal; a tenepes enquanto técnica assistencial profilática antimelex;  

a técnica da tenepes aplicada com máxima eficiência; a técnica da tenepes qualificando a inte-

rassistencialidade; a paratécnica da ofiex. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico a partir das práticas da tenepes; os 

voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o paravoluntariado tene-

pessista; a interassistência do voluntariado e paravoluntariado tarístico no Tenepessarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório cons-

cienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Autorganiza-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico das 

retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Amparado-

res Extrafísicos; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Interassistencio-

logia; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; 

o Colégio Invisível da Tares; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Reurbanolo-

gia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos verificados nas conscins após os atendimentos solicitados; os 

efeitos observados nas consciexes assistidas; o efeito do despertar após a segunda dessoma aos 

recém-dessomados; os efeitos desassediadores durante e após os atendimentos; os efeitos recupe-

radores de ânimo nos assistidos; os efeitos ectoplásmicos de acelerar a regeneração somática em 

doenças ou cirurgias; os efeitos paracirúrgicos na intervenção dos amparadores; os efeitos do 

desenvolvimento do parapsiquismo no tenepessista; o efeito da tenepes no desenvolvimento da 

benignopensenidade; os efeitos parassanitários do tenepessismo profissional. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas práticas tenepessistas; as neossina-

pses específicas para os atendimentos solicitados; as neossinapses pró-assistido desencadeadas 
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pelo amparo extrafísico funcional; a autocognição prioritária vincada nas parassinapses do tene-

pessista; as neossinapses multidimensionais e holossomáticas criadas no cérebro do tenepessista 

após período médio de 2 anos; as paraneossinapses intermissivistas recuperadas na tenepes;  

a influência de parassinapses evolutivas no holossoma do tenepessista veterano; a conscienti-

zação do modus operandi das neossinapses na interassistencialidade; as neossinapses geradas 

pelo extrapolacionismo; as neossinapses provenientes da pesquisa e vivência da autoconsciencia-

lidade assistencial. 

Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo autorrespeito consciencial–heterorrespeito 

consciencial; os ciclos de primeneres instalados a partir das práticas tenepessistas; o ciclo das 

investigações parapsíquicas independentes; o ciclo autocompreensão-heterocompreensão-inter-

compreensão; o ciclo das vivências parapsíquicas e registros pessoais; o ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: o pedido de tenepes urgente; o pedido de tenepes emergencial; o pedido 

de tenepes nas cirurgias; o pedido de tenepes nas paracirurgias; o pedido de tenepes recorrente;  

o pedido de tenepes reciclador; o pedido de tenepes sincrônico. A intervenção assistencial desas-

sediadora; a intervenção assistencial extrafísica; a intervenção assistencial individual; a inter-

venção assistencial familiar; a intervenção assistencial coletiva; a intervenção assistencial reinci-

dente; a intervenção assistencial pontual. 

Binomiologia: o binômio acoplamento com o amparador extrafísico de função–potenci-

alização de energias influindo na eficácia do atendimento; o aperfeiçoamento constante no 

entrosamento parapsíquico do binômio (dupla) tenepessista–amparador extrafísico de função;  

o binômio atendimento do pedido de tenepes–autorrecéxis; o binômio discrição assistencial in-

trafísica–superexposição assistencial extrafísica; o binômio interassistência–depuração holopen-

sênica; o binômio tenepessista 24 horas–ofiexista. 

Interaciologia: a interação predisposição assistencial–momento oportuno; a interação 

interconsciencial, interdimensional, dupla-trio-quarteto, nos atendimentos da tenepes; a intera-

ção do pedido (fato)–especialidade da equipe de amparo (parafato); a interação dos motivos nos 

pedidos otimizando a expansão da prática da tenepes; a interação atendimento aos pedidos– 

–aprendizado assistencial contínuo–caminho para ofiex; a interação assistencial interdimensio-

nal Socin-Sociex; a interação tenepes–Curso Intermissivo–reurbex. 

Crescendologia: o crescendo assistencial segundos-minutos-horas-décadas de tenepes; 

o crescendo do autodesempenho assistencial parapsíquico, lúcido, parainterativo, assentado  

e equilibrado na prática tenepessista; o crescendo evolutivo e parapsíquico do tenepessista atra-

vés dos pedidos de atendimento na tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade 

lúcida; o crescendo da qualificação interassistencial; o crescendo sementeira intrafísica hoje– 

–colheita extrafísica amanhã. 

Trinomiologia: o trinômio eventos pré-tenepes–eventos na tenepes–eventos pós-tene-

pes; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio tenepessista–amparador do 

assistente–amparador do assistido; o trinômio descoincidência holossomática–insights extrafísi-

cos–trabalho compartilhado com a equipex; o trinômio acumulação de experiências–acumulação 

de fatos–acumulação de fenômenos; o trinômio contatos diários–assepsia das emoções–bom hu-

mor; o avanço do tenepessista no trinômio tempo-empenho-autodepuração. 

Polinomiologia: o polinômio da intermediação agente solicitador–amparador do assis-

tido–amparador extrafísico de função–tenepessista–conscin assistida; o polinômio estado vibra-

cional–arco voltaico–tenepes–megaeuforização–ofiex; o polinômio autopesquisas-heteropesqui-

sas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio perceber-refletir-interpretar-compreender. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin agente interassistencial / conscin indiferente 

à assistência; o antagonismo assistência tarística / assistencialismo; o antagonismo tenepes / as-

sistência social; o antagonismo responsabilidade interconsciencial / alienação social; o antago-

nismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo sensibilidade interassistencial / insensibilidade 

interconsciencial; o antagonismo autevocação sadia / autevocação doentia; o antagonismo saúde 

/ patologia; o antagonismo tenepes / religião; o antagonismo raciocínio / crença; o antagonismo 

amparabilidade / assedialidade. 
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Paradoxologia: o paradoxo do isolamento intrafísico intensificador da conexão com  

o Cosmos; o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a energossomaticocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a discerni-

mentocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a evoluciocracia; a meritocracia; a interassis-

tenciocracia; a democracia planetária; a paradireitocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: as leis da evolução; a lei da retribuição; a lei da interassistencialidade; a lei 

da bioenergética; a lei da sincronicidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior 

esforço aplicada à priorização da interassistencialidade consciencial. 

Filiologia: a tenepessofilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia; a lucidofilia; a cos-

moeticofilia; a pesquisofilia; a teaticofilia. 

Fobiologia: a eliminação da comunicofobia; a conviviofobia; a paraconviviofobia; a as-

sistenciofobia; a sociofobia; a tanatofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da indisciplina autopensênica; a evitação da 

síndrome do perfeccionismo resguardando o autodesempenho interassistencial; o controle da sín-

drome da dispersão consciencial evitando comprometer a qualidade dos atendimentos. 

Maniologia: a autassediomania. 

Mitologia: o mito de a tenepes ser a panaceia universal; a eliminação dos mitos reli-

giosos. 

Holotecologia: a tenepessoteca; a assistencioteca; a patologicoteca; a parapsicoteca;  

a parapercepcioteca; a interassistencioteca; a energeticoteca; a fenomenoteca; a epicentroteca;  

a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autorganizaciologia; a Tenepessologia;  

a Taristicologia; a Cosmoeticologia; a Assistenciologia; a Experimentologia; a Ofiexologia; a Pa-

rapercepciologia; a Extrafisicologia; a Reurbanologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin solicitante; a conscin pião interdimensional autoconsciente;  

a conscin ou consciência intercessora; a conscin minipeça assistencial multidimensional; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; o ser interassistencial; a conscin lúcida; a conscin 

enciclopedista. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o amparador extrafísico da tenepes; o epicon lúcido;  

o ofiexista; o epiconologista. 

 

Femininologia: a tenepessista; a amparadora extrafísica da tenepes; a epicon lúcida;  

a ofiexista; a epiconologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens energovibrator; o Homo 

sapiens donator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

offiexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pedido de tenepes light = a solicitação de assistência em situações ame-

nas de resoluções simples e rápidas; pedido de tenepes hard = a solicitação de assistência multi-

dimensional em situações complexas de resoluções difíceis e demoradas. 

 

Culturologia: a instalação gradativa da teática da cultura tenepessista; a cultura da inte-

rassistencialidade; a cultura intermissiva; a cultura da megafraternidade; a cultura da autassis-

tência; a cultura do parapsiquismo; a paracultura profilática das práticas bioenergéticas; a cul-

tura da Reurbanizaciologia. 
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Interassistenciologia. Os pedidos de tenepes provêm de diferentes motivos e situações. 

Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 especialidades engoblando a diversidade de contextos, 

não excludentes, referentes às solicitações: 

01.  Assistenciologia: o atendimento de conscins solicitantes predispostas a ajudar ou-

tras consciências. 

02.  Conviviologia: o atendimento às conscins apresentando dificuldades nas interrela-

ções de amizades com pessoas conhecidas e / ou vizinhos. 

03.  Desassediologia: o atendimento nos desassédios interassistenciais e interdimensio-

nais. 

04.  Dessomatologia: o atendimento no momento crítico da pré e pós-dessoma de cons-

cins; os casos de homicídios e suicídios. 

05.  Direitologia: o atendimento na divisão de bens (heranças), nos acordos financeiros 

ou em vínculos empregatícios. 

06.  Eventologia: o atendimento nos eventos de ocorrências coletivas, reivindicações, 

movimentos sociais, políticos e trabalhistas ou em catástrofes da Natureza. 

07.  Geopoliticologia: o atendimento na localização ambiental em torno do tenepessista 

e / ou assistidos em residências, bairros, cidades, comunidades rurais, países e continentes do Pla-

neta. 

08.  Grupocarmologia: o atendimento nas dificuldades de sobrevivência intrafísica (de-

semprego); o auxílio ao núcleo familiar, aos parentes, amigos e colegas de trabalho nas relações 

profissionais. 

09.  Instituciologia: o atendimento aos assistidos junto às empresas, prisões, associa-

ções, instituições públicas e particulares; os pacientes internados em clínicas e hospitais. 

10.  Parapedagogiologia: o atendimento aos alunos e às escolas públicas e particulares. 

11.  Psicossomatologia: o atendimento às doenças mentais e ao parapsiquismo desorga-

nizado. 

12.  Ressomatologia: o atendimento no acompanhamento da conscin-gestante e nas fa-

ses pré, durante e pós-parto. 

13.  Somatologia: o atendimento às conscins acidentadas, com doenças somáticas tem-

porárias ou crônicas e nas intervenções cirúrgicas, incluindo internações e preparo de pacientes 

antes e durante cirurgias. 

14.  Zooconvivenciologia: o atendimento no adoecimento e dessomas de animais silves-

tres, domésticos e de estimação (pets). 

 

Profilaxiologia. O mediador, intermediário ou solicitador do pedido de tenepes, com lu-

cidez e alerta quanto à condição singular de coadjuvante da assistência, se prepara para a função 

de titular assistente (tenepessista) e à condição de líder interassistencial. 

 

Pedidologia. Consoante à Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 26 ti-

pos de ocorrências e resultados observados e analisados pelo tenepessista a partir das experiências 

assistenciais: 

01. Ânimo: a mudança de ânimo, agilizando a recuperação do assistido. 

02. Anonimato: a acumulação da vivência assistencial exercida anonimamente. 

03. Aprendizagem: o aprendizado energético assistencial nas assins e desassins. 

04. Assertividade: a disponibilidade da assistência no momento e na hora certa. 

05. Autocompreensão: a autoconsciência e autocompreensão da lei de ação e reação. 

06. Autocosmograma: as anotações e registros da autovivência teática acumulados. 

07. Autodiscernimento: o entendimento mentalsomático e a neofilia na prática. 

08. Campo: a formação do campo energético-assistencial para o atendimento. 

09. Desassédio: o heterodesassédio durante os atendimentos. 

10. Descoincidência: as descoincidências hígidas durante a prática e a autolucidez. 

11. Despertamento: o esclarecimento e encaminhamento aos recém-dessomados. 

12. Dinamização: a reorganização sadia no dia a dia do praticante e do assistido. 
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13. Distancêmica: o atendimento à distância. 

14. Ectoplasmia: a regeneração somática acelerada em doenças, cirurgias ou paracirur- 

gias em estágio avançado. 

15. Evolutividade: a qualificação e otimização da Ficha Evolutiva Pessoal. 

16. Fraternidade: a expansão da fraternidade. 

17. Higiene: a Higiene Consciencial e a saúde holossomática. 

18. Homeostase: o equilíbrio da saúde somática do tenepessista assistido pelos ampara-

dores. 

19. Humor: a estabilidade emocional na manutenção da psicosfera hígida. 

20. Intervenção: a intervenção paracirúrgica dos amparadores quando necessária. 

21. Mediação: a participação em reconciliações familiares. 

22. Ortopensenidade: a mudança de holopensene pessoal para melhor. 

23. Parapsiquismo: a expansão da autoparaperceptibilidade interassistencial. 

24. Rapport: a aproximação do assistido através da leitura do pedido. 

25. Sincronicidade: a rede de assistência extrafísica em sincronicidade. 

26. Tares: a ampliação do entendimento quanto às leis do universo. 

 

Autorreciclologia. O enriquecimento da práxis tenepessológica pela análise das anota-

ções e registros no diário, a partir da fatuística e parafatuística dos atendimentos de pedidos da te-

nepes, renovam os esforços coesos e contínuos do tenepessista-autopesquisador no caminho da 

autodesperticidade, atuando no preparo da ofiex e no compléxis, vislumbrando o autonível pró- 

-serenismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pedido de tenepes, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autovivência  pró-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

05.  Coenergização  cadenciada:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  do  bem:  Pacifismologia;  Neutro. 

07.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interação  conscin-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

09.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

15.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

 

O  PEDIDO  DE  TENEPES,  QUANDO  SOLICITADO  AO  TE-
NEPESSISTA,  PREDISPÕE  À  INTERMEDIAÇÃO  ASSISTEN-
CIAL  ASSISTIDO-ASSISTENTE,  FAVORECENDO  A  INTER-

CESSÃO  DOS  AMPARADORES  EXTRAFÍSICOS  DE  FUNÇÃO. 
 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17081 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a própria função em relação aos pedi-

dos de tenepes, enquanto assistente, assistido ou solicitante? Qual delas predomina? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Leite, Hernande; Inter-relação Tenepes e Paracirurgia na Dinâmica Interassistencial Holossomática; 

Artigo; Anais do V Fórum da Tenepes & II Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 21-23.12.09; 
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 6 enus.; 4 refs.; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2009; pági-

nas 27 a 32. 
2.  Idem; Rede Interassistencial de Cirurgia Invisível a Distância: Uma Proposta de Trabalho; Artigo; Anais 

do VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Conscientia; 
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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; página 289. 

6.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147 
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P. A. 
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P E D I D O    T R A N S V E R S A L    D E    A S S I S T Ê N C I A  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pedido transversal de assistência é a solicitação de socorro indireta, 

complexa, lateral ou estranha, manifesta pela conscin, homem ou mulher, inconscientemente, exi-

gindo do assistente atilado habilidade paraperceptiva cosmoética para identificar e decodificar  

a demanda crítica e subjacente de consciências carentes, com vistas à atuação imediata, profilática  

e anônima, junto à equipex. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo pedido vem do idioma Latim, petitus, “buscado; procurado; peti-

ção; requerimento”, particípio de petere, “lançar-se sobre; atacar; dirigir-se para; tentar atingir; 

aproximar-se de; alcançar, atingir; buscar; procurar; pedir; solicitar; requerer; desejar; aspirar  

a; pretender; rogar; suplicar; pedir com instância”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo transverso 

procede também do idioma Latim, transversus, “oblíquo; atravessado”, de transvertere, “conver-

ter; mudar em; transformar; desviar; apartar”. As palavras transverso e transversal apareceram no 

Século XVI. O termo assistência procede do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de 

assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé 

junto a; estar ou ter-se de pé; estar presente, comparecer, assistir em juízo”. Surgiu também no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Pedido inconsciente de assistência. 02.  Pedido indireto de assistên-

cia. 03.  Postulação lateral de ajuda. 04.  Pedido de socorro nas entrelinhas. 05.  Pedido transverso 

de socorro. 06.  Demanda subjacente de socorro. 07.  Solicitação diagonal de interassistência.  

08.  Pedido inusitado de intervenção. 09.  Busca oculta de interassistência. 10.  Solicitude bizarra 

de auxílio. 

Neologia. As 3 expressões compostas pedido transversal de assistência, pedido trans-

versal de assistência comum e pedido transversal de assistência complexo são neologismos técni-

cos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Pedido direto de ajuda. 02.  Busca convencional de assistência.  

03. Requisição lúcida de apoio. 04.  Solicitação racional de interassistência. 05.  Pedido explícito 

de socorro. 06.  Postulação desnecessária de interassistência. 07.  Invocação congruente de auxí-

lio. 08.  Procura explícita por intercessão. 09.  Pedido inassistencial. 10.  Solicitude sistemática de 

intervenção. 

Estrangeirismologia: a vivência full time da assistencialidade lúcida; o rapport inter-

consciencial assistente-assistido; o insight assistencial; o feeling assistencial; a detecção autolúci-

da do timing exato de oportunidades assistenciais; a performance assistencial avançada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência da assistência lúcida. 

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

lidade requer cosmovisão. Tenhamos neoposturas assistenciais. Transpassemos a obviedade. 

Identifiquemos pedidos subjacentes. Socorramos demandas transversais. Transversalidade reme-

te hiperacuidade. 

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

1.  “Assistencialidade. Não adianta pensar somente no assistido e esquecer de você, na 

condição de assistente. É preciso à consciência capacitar-se sempre para a assistência cada vez 

mais eficiente. Quanto mais competência você tenha, melhor para as consciências assistidas”. 

2.  “Assistente. À boa conscin assistente cabe não apenas o ato de atender espontanea-

mente às consciências assistíveis, mas também criar a demanda interassistencial, tendo em vista 

a evolução de todos os compassageiros evolutivos”. 

3.  “Socorro. O pináculo da interassistencialidade é o ato assistencial de socorrer es-

pontaneamente antes de ser solicitado”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da transversalidade assistencial; os autopensenes 

focados nos pedidos transversais do assistido; o ato de prestar socorro preservando a higidez pen-

sênica; o holopensene da Cosmoeticologia; a autossustentabilidade pensênica; a checagem da 

qualidade dos holopensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lateropensenes; a lateropen-

senidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; a autopensenização auto e heterodesassediante; a transversali-

dade dos pedidos de assistência saturando a autopensenidade; a melhoria do holopensene pessoal 

por meio da priorização da interassistencialidade; o extrapolacionismo parapsíquico potencializa-

do pelo materpensene interassistencial; o ato de pensenizar cosmoeticamente. 

 

Fatologia: o pedido transversal de assistência; a percepção das necessidades dos outros 

por meio de reações estranhas; o pedido transversal hostil de socorro; a dificuldade em pedir aju-

da; o pedido silencioso de ajuda; a sutileza; a visão cosmovisiológica do assistente lúcido sendo 

capaz de identificar a demanda não ortodoxa do assistido; as reações diversificadas advindas dos 

pedidos indiretos de socorro; o atilamento constante; a proatividade tarística com o descarte defi-

nitivo da ingenuidade; a perda da oportunidade de assistência indireta passada batida; o autapri-

moramento necessário e ininterrupto do assistente; a autocrítica profunda e permanente; o recolhi-

mento íntimo; a evitação da impulsividade; a autoimunidade aos pertúrbios alheios; o ato contí-

nuo de pensar bem de todos; a coragem ininterrupta de se posicionar cosmoeticamente; a promo-

ção das autorreciclagens; as autossuperações evolutivas; a superação dos preconceitos na amplia-

ção do senso universalista; a manutenção da postura mentalsomática serena; o antiemocionalis-

mo; a imperturbabilidade perante eventuais posturas e atitudes inadequadas das consciências, per-

mitindo orientação apropriada; a ausência de reclamações; a superação da preocupação excessiva; 

a atenção dividida; a verbação exemplarista; a comunicação não verbal; a alta prontidão dos so-

corristas; o recrutamento e trabalho junto ao amparo do assistido; o gabarito do ato assistencial 

anônimo; a hiperacuidade ao pedido transversal de interassistência; a autorresponsabilização 

quanto ao bem-estar consciencial geral; a discrição indispensável ao desenvolvimento assistenci-

al; o ato de ouvir e ficar em silêncio enquanto conduta assertiva de apoio pró-evolutivo; a escuta 

clínica; a escuta cosmoética; a ajuda sem alarde; a autorganização em função dos assistidos; os 

trafores desenvolvidos em favor dos outros; a autopesquisa através dos pedidos transversais; o ra-

ciocínio polifásico ajustado e profícuo; o olhar fraterno e acolhedor; a habilidade comunicativa na 

utilização das palavras; a predisposição à compreensão do microuniverso do assistido; a ação ci-

rúrgica imediata contra as possíveis reações antagônicas ao mecanismo de funcionamento do as-

sistido; a qualificação da interassistência através dos pedidos transversais; o atilamento quanto  

à identificação transversal das carências de auxílio; a postura íntima de “querer acertar” evoluti-

vamente; a satisfação proporcionada pelos atendimentos realizados; o bom humor profilático;  

a polidez fraterna; a intenção de dar o melhor de si e estimular o crescimento alheio; a transversa-

lidade permeando a Tudologia. 

 

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

extrafísica onipresente na intrafisicalidade; a transversalidade da inteligência evolutiva (IE) multi-

dimensional parapsíquica; as participações transversais de consciexes afins à conscin assistível;  

a leitura transversal correta dos sinais energéticos e sintomas físicos para definir o procedimento 

assistencial preciso; a conexão esclarecedora amparador-assistente; as evocações inconscientes 

geradoras de bloqueios energéticos; o desbloqueio dos chacras; o trabalho ombro a ombro com  

o amparador extrafísico; a condição de isca consciente; a ampliação das parapercepções pessoais 

à demanda indireta de assistência; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática 

(desassim) eficaz; a sinalética energética e parapsíquica pessoal favorecendo a comunicação com 

amparadores e assistidos; a opção pelo auto e heterodesassédio; as solicitações extrafísicas ao as-

sistente; o autoparapsiquismo como saber transversal inafastável; o acoplamento energético assis-

tencial cosmoético; o respeito à energosfera alheia; a sutileza ao promover o desassédio multidi-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17084 

mensional; a sustentabilidade energética na assistência efetiva; a intencionalidade transparente  

e a ação sutil perante a multidimensionalidade; a sutileza parapsíquica; a leitura parapsíquica da 

psicosfera do outro; a observação do padrão das companhias extrafísicas do assistido; a higieniza-

ção silenciosa de psicosferas; o suporte calado às pressões multidimensionais antiassistenciais;  

a acuidade na leitura extrafísica dos pedidos transversais, facilitando rapport eficaz com o ampa-

rador de função; a implantação de atitudes pró-amparador em qualquer dimensão existencial;  

o investimento na autolucidez multidimensional; a autoconfiança teática na amparabilidade extra-

física funcional; o link extrafísico do sensitivo ao pedido da heterajuda implícita; a percepção pa-

rapsíquica da sutilidade presencial do amparador extrafísico; a interlocução direta com amparador 

extrafísico de função; a postura íntima facilitadora da afinização com a equipex funcional; o auto-

parapsiquismo com autodiscernimento nas providências assistenciais; a paradiplomacia pessoal 

indispensável no processo interassistencial; a gratidão perene aos amparadores e aos assistidos 

pelo aprendizado assistencial; a intimidade, cada vez maior, com a equipex; as conexões pessoais 

com as Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo investigação transversal–assistência; o sinergismo dedi-

cação do assistente–predisposição do assistido; o sinergismo saúde holossomática–intencionali-

dade fraterna–autexpressão cosmoética do assistente; o sinergismo da interassistência a 3 (am-

parador extrafísico–assistente humano–assistido); o sinergismo prontidão assistencial–potenciali-

zação parapsíquica–assistência pontual em ambientes críticos; o sinergismo das ações coordena-

das amparador-amparando; o sinergismo equipin-equipex. 

Principiologia: o princípio da transversalidade; o princípio interassistencial de o me-

nos doente assistir ao mais doente; o princípio assistencial de elevar o padrão de ânimo de ambi-

entes e consciências; o respeito ao princípio do livre arbítrio do assistido; o princípio da ampara-

bilidade inerente aos empreendimentos cosmoéticos; o princípio universalista “fazer o bem sem 

olhar a quem”; o princípio cosmoético “aconteça o melhor para todos”. 

Codigologia: a incorruptibilidade na condição de cláusula do código pessoal de Cosmo-

ética (CPC); a participação pessoal na melhoria do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da assistencialidade transversal. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas, aplicada à Assistenciologia; as técni-

cas de acolhimento; a técnica do detalhismo conjugada à técnica da exaustividade; a técnica do 

sobrepairamento analítico; a técnica do anonimato assistencial; a técnica do acoplamento ener-

gético lúcido, facilitando a anamnese e paranamnese; as técnicas de sondagem energética aplica-

da a pessoas e ambientes; as técnicas de assim-desassim. 

Voluntariologia: o autatilamento transversal aplicado ao voluntariado interassistencial; 

o voluntário cosmoético fazendo assistência sem esperar nada em troca; os voluntários-assistentes 

das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado conscienciológico parapsíquico inte-

rassistencial; o voluntariado da assistência tarística exemplificando a teática conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o la-

boratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

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

percepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia. 

Efeitologia: o efeito do pedido transversal na ampliação das autoparapercepções;  

o efeito da força presencial nas iniciativas assistenciais transversais; o efeito do respeito à singu-

laridade; o efeito da autodeterminação na assistência inadiável; o efeito da disposição às retro-

cognições sadias para acertos grupocármicos; os efeitos assistenciais de assistir tecnicamente 

sem demonstrar estar assistindo; a imperturbabilidade enquanto efeito da teática interassistenci-

al; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17085 

Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da assistencialidade transversal; as 

neossinapses paraperceptivas; as neossinapses advindas de ponderações; as neossinapses obti-

das a partir do investimento cosmoético no autaperfeiçoamento da competência interassistencial 

transversal. 

Ciclologia: o ciclo enxergar o pedido transversal–compreender o pedido transversal– 

–atender ao pedido transversal; o ciclo patológico incompreensão–heterocríticas trafaristas–he-

terassédio–interprisão; o ciclo assim-desassim; o ciclo observação-ponderação-ação; o ciclo 

sondagem-dissecção-cosmovisão; o ciclo ininterrupto monovisão-cosmovisão; o ciclo homeostá-

tico compreensibilidade–abordagem adequada–dosificação–interassistência assertiva; o ciclo 

assistido hoje–assistente amanhã. 

Enumerologia: o pedido transversal capturado; o pedido transversal respeitado; o pedi-

do transversal acolhido; o pedido transversal refletido; o pedido transversal compreendido; o pe-

dido transversal orientado; o pedido transversal socorrido. A ampliação da parapercepção; a am-

pliação da Cosmoética; a ampliação do fraternismo; a ampliação da paradiplomacia; a ampliação 

da reflexão; a ampliação do discernimento; a ampliação da assistência. 

Binomiologia: o binômio pedido tradicional–pedido transversal; o binômio percepção- 

-parapercepção; o binômio observação física–observação extrafísica; o binômino essência-apa-

rência; o binômio pedido transversal simples–consecução complexa; o binômio resistência-acei-

tação; o binômino assédio-desassédio; o binômio psicossoma exaltado–mentalsoma obnubilado; 

o binômio racionalidade cosmoética–sentimento interassistencial elevado. 

Interaciologia: a interação demanda transversal–atendimento assistencial; a interação 

amparador-assistente-assistido; a interação tranquilidade-atenção; a interação pensenosfera- 

-energosfera; a interação patológica assediador-assediado; a interação ações extrafísicas–ações 

intrafísicas; a interação do pedido transversal (fato)–especialidade da equipe de amparo (para-

fato). 

Crescendologia: o crescendo interassistencial identificação da demanda transversal– 

–ato interassistencial; o crescendo da assistência em etapas; o crescendo abordagem monovisio-

nária–abordagem cosmovisionária; o crescendo microvisão-macrovisão; o crescendo da assis-

tência 24 horas. 

Trinomiologia: a autoqualificação assistencial transversal através do trinômio autodis-

cernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial; o trinô-

mio disponibilidade-paciência-perseverança; o trinômio observação acurada–escuta técnica–in-

tervenção precisa; o trinômio vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–proatividade 

assistencial; o aprimoramento tarístico através do trinômio intelectualidade cosmoética–parapsi-

quismo assistencial–comunicabilidade assertiva; o trinômio interassistencialidade-cosmoeticida-

de-amparabilidade; o trinômio amparador-amparando-assistido. 

Polinomiologia: o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir; as mensagens 

implícitas no polinômio postura-mensagem-voz-gesto; o polinômio holossomático soma-energos-

soma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio percepção–análise–síntese–intervenção rigorosa;  

o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio saber pen-

sar–saber falar–saber ouvir–saber calar; o polinômio detecção-abordagem-técnica-resultado. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem transversal / abordagem paralela; o an-

tagonismo pronto atendimento / omissão de socorro; o antagonismo olhar cosmovisiológico  

/ olhar reducionista; o antagonismo demanda central / demanda transversal; o antagonismo dito 

/ não dito; o antagonismo interassistencialidade explícita / interassistencialidade silenciosa. 

Paradoxologia: o paradoxo de a agressividade poder ser pedido de ajuda; o paradoxo 

da prontidão ostensiva serena; o paradoxo da intervenção tarística silenciosa; o paradoxo convi-

vialidade desafiadora–oportunidade assistencial; o paradoxo do comportamento passivo-agressi-

vo; o paradoxo de a melhoria individual reverberar na melhoria de todos; o paradoxo da multi-

focalização cosmovisiológica sem perda do megafoco. 

Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia demarcando limites 

interassistenciais. 
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Legislogia: a lei da empatia; a lei da ação e reação; a lei de responsabilidade do mais 

lúcido; a lei do maior esforço interassistencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a sociofilia; a parasso-

ciofilia; a proexofilia; evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação da criticofobia; a ausência de oligofobia; o descarte da decido-

fobia paralisante; o enfrentamento da autopesquisofobia limitante das auto e heterassistências. 

Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização consciencial a partir do me-

gafoco na assistência transversal cosmoética; a evitação da síndrome do perfeccionismo; a elimi-

nação da síndrome da apriorismose quanto ao assistido. 

Maniologia: a superação da mania de ajudar sem autodiscernimento; a superação da mu-

rismomania; a erradicação da mania patológica de pensar mal dos outros; a evitação da lalomania 

pelo ato de pensenizar antes de falar. 

Mitologia: o mito da infalibilidade do assistente; a eliminação do mito da autoperfeição 

do assistente. 

Holotecologia: a assistencioteca; a ortopensenoteca; a cognoteca; a convivioteca; a pa-

rapsicoteca; energossomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia;  

a Conviviologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia;  

a Extrafisicologia; a Reurbanologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser assistencial; a isca humana interassistencial lúcida; a conscin tenepes-

sista veterana; o ser pré-desperto; o ser desperto; a conscin ofiexista; a conscin minipeça interas-

sistencial multidimensional; as consciexes amparadoras; a conscin resoluta; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o assistido; o assistente; o amparador extrafísico; o amparador intrafísi-

co; o acoplador energético; o acolhedor assistencial; o pesquisador; o escritor; o assistenciólogo; 

o evoluciente; o exemplarista; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o intermissi-

vista; o conscienciólogo; o conviviólogo; o agente retrocognitor; o reciclante existencial; o inver-

sor existencial; o duplista; o epicon lúcido; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o tenepessis-

ta; o projetor consciente; o pré-serenão vulgar; o verbetógrafo; o voluntário cósmico; o paraper-

cepciologista; o pré-humano macho; o homem assistencial. 

 

Femininologia: a assistida; a assistente; a amparadora extrafísica; a amparadora intrafí-

sica; a acopladora energética; a acolhedora assistencial; a pesquisadora; a escritora; a assistenció-

loga; a evoluciente; a exemplarista; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a inter-

missivista; a consciencióloga; a convivióloga; a agente retrocognitora; a reciclante existencial;  

a inversora existencial; a duplista; a epicon lúcida; a proexista; a proexóloga; a reeducador; a te-

nepessista; a projetora consciente; a pré-serenona vulgar; a verbetógrafa; a voluntária cósmica;  

a parapercepciologista; a pré-humana fêmea; a mulher assistencial. 

 

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

piens atilator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

cosmovisiologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens reur-

banisatus; o Homo sapiens maxifraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pedido transversal de assistência comum = a solicitação manifesta pela 

conscin assistível de maneira indireta, demandando habilidade do assistente em detectar a neces-

sidade subjacente prioritária; pedido transversal de assistência complexo = a solicitação manifesta 
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pela conscin assistível de maneira indireta, demandando a habilidade do assistente na identifica-

ção do assédio interconsciencial indireto e a agilidade na condução do desassédio. 

 

Culturologia: a cultura da assistencialidade cosmoética; a cultura do autaperfeiçoa-

mento assistencial. 

 

Desenvolvimento. A prática constante em reconhecer pistas ou sinais holossomáticos de 

demandas assistenciais subjacentes de assédios leva o assistente a desenvolver cosmovisão, habi-

lidades paraperceptivas aguçadas e expansão assistencial. 

Leitura. A leitura dos sinais verbais e não verbais permite a captação de variáveis sobre 

a condição íntima da conscin assistível, no momento de expressão, detectando intencionalidade, 

conflitos, assédios, insatisfações, tendências e necessidades. 

Pistas. O comportamento não verbal pode repetir, contradizer, substituir, complementar, 

acentuar ou regular o comportamento verbal, evidenciando por trás das atitudes e dos gestos, pis-

tas cruciais à demanda transversal de assistência. 

 

Tipologia. De acordo com a Assistenciologia, eis 21 tipos de pedidos transversais de as-

sistência, dispostos em ordem alfabética: 

01. Amistoso. 

02. Antagônico. 

03. Convergente. 

04. Distorcido. 

05. Emergente. 

06. Entrópico. 

07. Evasivo. 

08. Extrafísico. 

09. Hard. 

10. Hostil. 

11. Incongruente. 

12. Intrafísico. 

13. Inusitado. 

14. Light. 

15. Monovisiológico. 

16. Ostensivo. 

17. Resistente. 

18. Silencioso. 

19. Sutil. 

20. Trafarista. 

21. Urgente. 

 

Pedidologia. Consoante à Pesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 28 con-

dições ou pistas (verbais e não verbais) capazes de favorecer a captura e identificação de pedidos 

transversais de assistência: 

01.  Acessórios: exagerados ou moderados. 

02.  Ambiente: aberto ou conservador. 

03.  Aparência física: consciente ou inconsciente. 

04.  Aperto de mãos: entusiástico ou apático. 

05.  Ato de caminhar: vigoroso ou desvitalizado. 

06.  Bioenergias: saudáveis ou patológicas. 

07.  Companhias extrafísicas: amparadoras ou assediadoras. 

08.  Comunicação: assertiva ou impositiva. 

09.  Conduta: educada ou grosseira. 

10.  Dicção: clara ou confusa. 
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11.  Escuta: atenta ou desatenta. 

12.  Gestos: coerentes ou incoerentes. 

13.  Heterocríticas: recebidas ou rejeitadas. 

14.  Holochacra: bloqueado ou desbloqueado. 

15.  Holopensene: retraído ou envolvente. 

16.  Holossoma: equilibrado ou descompensado. 

17.  Indumentária: harmônica ou desarmônica. 

18.  Interação: gentil ou distante. 

19.  Mãos: calmas ou inquietas. 

20.  Olhar: inflexível ou acessível. 

21.  Palavras: congruentes ou incongruentes. 

22.  Parapercepção: agradável ou incômoda. 

23.  Postura: rígida ou descontraída. 

24.  Presença: encarquilhada ou pujante. 

25.  Respiração: confortável ou forçada. 

26.  Semblante: contraído ou natural. 

27.  Sorriso: autêntico ou falso. 

28.  Voz: serena ou agitada. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pedido transversal de assistência, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Atilamento  interassistencial:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Nuance  do  autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Pedido  de  desculpa:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Pedido  de  tenepes:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Senso  de  observação:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Socorrista  multidimensional:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Sutileza  da  decisão:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

15.  Tema  transversal:  Tematologia;  Neutro. 

 

O  PEDIDO  TRANSVERSAL  DE  ASSISTÊNCIA  PERMITE  

EXTRAPOLACIONISMO  E  QUALIFICAÇÃO  ASSISTENCIAL,  
MANTENDO  MEGAFOCO  COSMOVISIONÁRIO  ÀS  DEMAN-
DAS  SUBJACENTES  E  PROFILAXIA  IMEDIATA,  ANÔNIMA. 

 

Questionologia. Com qual frequência você, leitor ou leitora, captura nas entrelinhas as 

demandas transversais de assistência? Está ciente da importância de tais oportunidades para  

o aperfeiçoamento da própria condição de assistente lúcido?
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Filmografia  Específica: 

 

1.  Ghost Town: Um Espírito atrás de mim. Título Original: Ghost Town. País: EUA. Data: 2008. Duração: 

102 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). 

Direção: Jeffrey T. Bernstein; & Nancy Herrmann. Elenco: Greg Kinnear; Ricky Gervais; Tea Leoni; Billy Campbell; 

Allan Ruck; Dana Ivey; Kristen Wiig; Danai Gurira; Audrie J. Neenan; & Betty Gilpin. Produção: Gavin Polone. Rotei-

ro: David Koepp. Direção de Arte: Nicholas Lundy. Música: Geoff Zanelli. Montagem: Sam Seig. Edição: Kent Blo-

cher. Distribuidora: Paramount Pictures. Sinopse: Pincus (Ricky Gervais) é homem com dificuldades de relacionamento 

morto inesperadamente durante procedimento hospitalar. Milagrosamente, revive após sete minutos e acorda com a habili-
dade de ver fantasmas. Assim, começa a ajudar a alma de Frank Herlihy (Greg Kinnear), objetivando acabar com o noiva-

do da viúva Gwen. 

2.  Um Olhar na Escuridão. Título Original: They Watch. País: França; & EUA. Data: 1993. Duração: 100 
min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: John 

Korty. Elenco: Patrick Bergin; Vanessa Redgrave; Valerie Mahaffey; Nancy Moore Atchison; Rutanya Alda; & Brandlyn 
Whitaker. Produção: Bridget Terry. Desenho de Produção: Vaughan Edwards. Roteiro: Edithe Swensen, fundamentada 

na obra de Rudyard Kipling. Fotografia: Hiro Narita. Música: Gerald Gouriet. Montagem: Jim Oliver. Cenografia: Sara 

Andrews. Companhia: Bridget Terry Productions; France 2 (FR2); France 3 (FR 3); Société Française de Production 
(SFP); & Taurus Films. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Pai sofre muito com a perda da filha em aci-

dente automobilístico, entretanto peculiar senhora cega irá conseguir ajudá-lo. 
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21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 

Iguaçu, PR; 2004; páginas 235 a 269. 
08.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1e 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 1.177, 1.190 

e 1.199. 

09.  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 23. 

10.  Weil, Pierre; & Tompakow, Roland; O Corpo fala: A Linguagem Silenciosa da Comunicação não-Ver-

bal; 288 p.; 17 caps.; 14 enus.; 350 ilus.; 2 microbiografias; 3 tabs; 1 website; 21 x 14 cm; br.; 64a Ed.; Editora Vozes; Pe-
trópolis, RJ; 2008; páginas 9, 135 e 136. 

 

I. C. R. 
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P E D O F I L I A  
( S E X O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pedofilia é a manifestação mórbida de anseio, fantasia ou comportamen-

to sexual com criança ou adolescente, caracterizada por padrão compulsivo, intrusivo e violador 

da conscin, homem ou mulher, acima de 16 anos, com repercussões holossomáticas e multiexis-

tenciais para vítima e algoz, diagnosticada através de sintomas clínicos e psíquicos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição pedo vem do idioma Grego, pais, “fi-

lho; filha; criança”. O segundo elemento de composição filia deriva do mesmo idioma Grego, 

phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. Surgiu, na Linguagem Científica In-

ternacional, no Século XVIII. A palavra pedófilo apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Atração sexual por crianças. 2.  Abuso sexual infantil. 3.  Perversão 

sexual com crianças. 4.  Transtorno sexual contra crianças. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo pedofilia: pa-

rapedofilia; parapedófila; parapedófilo; pedófila; pedofilização; pedofílico; pedófilo. 

Neologia. As duas expressões compostas pedofilia intrafamiliar e pedofilia extrafamiliar 

são neologismos técnicos da Sexossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Sexualidade sadia. 2.  Sexualidade fisiológica. 3.  Pedofobia. 

Estrangeirismologia: o nonsense regressivo; o hollow profile afetivo da conscin. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento 

quanto ao emprego da sexualidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sexualidade antifisiológica; o holopensene pes-

soal da convivialidade patológica; o holopensene pessoal mórbido; os antipensenes; a antipense-

nidade; os sexopensenes; a sexopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os nosopense-

nes; a nosopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os pedopensenes; a pedo-

pensenidade; a sugestionabilidade perante o holopensene perversor; o encolhimento consciencial 

gerado pela autopatopensenidade. 

 

Fatologia: os atos libidinosos com crianças; as autocorrupções bolorentas e fossilizantes; 

as irracionalidades humanas relacionadas ao sexo; as tendências perversas; a demagogia clerical 

pedófila; as interprisões grupocármicas seculares decorrentes do abuso sexual; os excessos do 

Homo eroticus; a vontade quando evolutivamente ectópica; a irracionalidade predominando nas 

ações pessoais; o ato sórdido com crianças; a brutalidade humana; as apologias anticosmoéticas 

relacionadas ao sexo; a antifraternidade evidente; a alcova contaminada; a antimaturidade do pe-

dófilo; os amores errados; o autojuízo crítico ausente do pedófilo; a barbárie sexual contra crian-

ças e adolescentes; a atitude antissomática; a promiscuidade afetivo-sexual; o bifrontismo do al-

goz; as contradições da conscin pedófila; as múltiplas contravenções anticosmoéticas do abusador 

sexual; os estigmas conscienciais gerados na vítima; a relativização da pedofilia por parte de gru-

pos ideológicos; os movimentos para descriminalização da pedofilia presentes em vários países; 

os rituais de satanismo envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes; as violências 

sexuais em geral; os surtos de autorregressismo do abusador sexual; o porão consciencial perma-

nente do pedófilo; os autassédios do pedófilo; o acriticismo pessoal do abusador sexual; as injus-

tiças geradas pelo abuso sexual contra menores; as omissões deficitárias dos cuidadores da víti-

ma; os conflitos gerados pela pedofilia; as consequências nocivas da pedofilia; os pertúrbios gera-

dos na vítima; o complexo de Fedra; o complexo de Jocasta; o erro evolutivo crasso; a definição 

de pedofilia pelo Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM IV);  
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o controle do impulso sexual ectópico através de medicação psiquiátrica; a consréu pedófila defi-

nida na obra Homo sapiens reurbanisatus. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vulnera-

bilidade ingênua à heterocorrupção por megassediadores; a ignorância bioenergética gerando ca-

rências vampirizadoras; a autoinsuficiência consciencial promovendo dependências energético-

-afetivas; a absorção simpática inconsciente de energias conscienciais (ECs); a drenagem energe-

tica do parapedófilo em relação ao pedófilo; os heterassédios promovidos pelo parapedófilo; os 

heterassédios sofridos pela vítima de pedofilia; os vampirismos interconscienciais; a aprendiza-

gem doentia na Baratrosfera; as coparcerias patológicas conscin pedófila-assediadores extrafísi-

cos na prática da pedofilia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo altamente nocivo imoralidade-amoralidade. 

Principiologia: o princípio equivocado da vitória do mais forte; o princípio da insepa-

rabilidade grupocármica. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria 

das interprisões grupocármicas sequer vislumbrada; a teoria da autoconvivialidade; a teoria do 

revertério comportamental; a teoria da evolução consciencial através dos autesforços; a teoria 

do descarte do imprestável. 

Tecnologia: as técnicas reeducativas de desasselvajamento consciencial; as técnicas de 

psicodiagnóstico; as técnicas consciencioterápicas. 

Voluntariologia: os voluntários da Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC); o Apoio a Voluntários e Alunos (AVA). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Sexólogos; o Colégio 

Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parafisio-

logia. 

Efeitologia: os efeitos abrangentemente danosos do ato da pedofilia. 

Ciclologia: o ciclo interpresidiário algoz-vítima. 

Binomiologia: o binômio deseducação-pedofilia; o binômio pedofilia-criminologia;  

o binômio desencaminhamento existencial–ignorância evolutiva; o binômio Patologia-Parapato-

logia; o binômio satisfação malévola–insatisfação sexual; o binômio assédio extrafísico–assédio 

intrafísico; o binômio minutos de loucura–séculos de reparação. 

Interaciologia: a interação Psicopatologia-Neuropatologia-Parapatologia; a interação 

autassédio-heterassédio; a interação consciex-soma; a interação Parapatologia-sexossoma; a in-

teração patológica má intenção–má índole; a interação patológica sadismo–ectopia afetiva; a in-

teração anticosmoética algoz-vítima. 

Crescendologia: o crescendo patológico minifracasso-megafracasso; o crescendo erro- 

-correção. 

Trinomiologia: o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio erro–en-

gano–omissão deficitária; o trinômio arrependimento-culpa-endividamento; o trinômio imaturi-

dade-desafeição-psicopatia; o trinômio instinto-ignorância-obtusidade; o trinômio inexperiên-

cia-irracionalidade-erro; o trinômio dogmas antifisiológicos–aberrações etológicas–pedofilia 

acobertada. 

Polinomiologia: o polinômio autassedialidade-autocorrupção-autodesorganização-au-

toacriticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo uso consciente do soma / abuso inconsequente do 

soma; o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia Humana; o antagonismo exatidão / erro. 
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Paradoxologia: o paradoxo do educador pedófilo; o paradoxo do pedófilo atuando pro-

fissionalmente na área do Direito. 

Politicologia: as políticas reeducacionais; as omissões políticas; a autocracia; a egocra-

cia; a eucracia; a assediocracia; a teocracia. 

Legislogia: a contravenção contra todas as leis; as leis da Fisiologia Humana; a lei da 

ação e reação; o Código Penal; a lei Joanna Maranhão; o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

as leis internacionais. 

Filiologia: a pedofilia; a sexofilia promíscua. 

Fobiologia: a pedofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do estresse pós-trau-

mático (SEPT). 

Maniologia: a fracassomania. 

Holotecologia: a sexoteca; a criminoteca; a belicosoteca; a conflitoteca; a psicopatote-

ca; a trafaroteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Sexossomatologia; a Psicopatologia; a Psiquiatria; a Psicologia; 

a Criminologia; a Sociopatologia; a Consciencioterapia; a Parapatologia; a Interassistenciologia;  

a Parapercepciologia; a Reeducaciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin eletronótica; o animal humano; a consciência 

imatura; a miniconsciência; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin microcéfala; 

a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pedófilo; o agente possessor; o parafílico; o abusador sexual; o estu-

prador de crianças; o agressor sexual de crianças; o molestador de crianças; o desviado sexual;  

o criminoso serial. 

 

Femininologia: a pedófila; a agente possessora; a parafílica; a abusadora sexual; a estu-

pradora de crianças; a agressora sexual de crianças; a molestadora de crianças; a desviada sexual; 

a criminosa serial. 

 

Hominologia: o Homo animalis; o Homo reptilianus; o Homo obtusus; o Homo sapiens 

regressivus; o Homo sapiens anachronicus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens vulgaris; 

o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens obsidiatus; o Homo sapiens abusor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pedofilia intrafamiliar = o abuso sexual cometido por pessoa com víncu-

los consanguínios ou laços familiares com a criança; pedofilia extrafamiliar = o abuso sexual co-

metido por pessoa, geralmente de confiança tanto da criança quando dos familiares, mas sem vín-

culo consanguíneo ou familiar. 

 

Culturologia: a cultura de coerção; a cultura patológica dos casamentos entre homens 

e meninas no Oriente. 

 

Parafilia. O DSM IV define pedofilia como parafilia. A parafilia envolve excitação se-

xual a estímulos não convencionais, geralmente com sofrimento, humilhação de si ou do outro, 

podendo interferir na capacidade de troca afetiva recíproca na atividade sexual. Existem outros ti-

pos de parafilias: fetichismo, frotteurismo, exibicionismo, voyeurismo, masoquismo, sadismo, co-

profilia, necrofilia, urofilia, entre outros. O pedófilo tem propensão a ter diagnósticos secundários 

envolvendo as parafilias supracitadas. 
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Padrão. A população de pedófilos é heterogênea e muitas vezes acima de qualquer sus-

peita. Emprega como padrão o aliciamento e a sedução das vítimas e das pessoas no entorno. 

Caracterologia. Considerando a Consciencioterapia, eis, por exemplo, 6 possíveis ori-

gens da pedofilia, listadas em ordem alfabética: 

1.  Afetividade: as patologias multiexistenciais relacionadas à afetividade e sexualidade. 

2.  Cognição: a distorção cognitiva, por exemplo, ao culpar a criança de se oferecer e se 

aproximar, ou alegar ausência de resistência da vítima. 

3.  Poder: os problemas intraconscienciais relacionados ao poder no contexto sexual, 

sendo forma de dominação do abusador em relação à vítima. 

4.  Possessão: o autassédio quanto à afetividade e sexualidade, desencadeador do hete-

rassédio interconsciencial de parapedófilos. 

5.  Repressão: o celibato, condição antifisiológica e impraticável, imposta, por exemplo, 

pela Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), gerando patologias relacionadas ao sexo. 

6.  Trauma: a experiência familiar traumática algumas vezes relacionadas à afetividade 

e sexualidade. 

 

Omissão. As estatísticas dos casos de pedofilia não são fidedignas, pois milhares de 

ocorrências não são denunciadas. Tal fato sucede porque a grande maioria de tais casos é consta-

tada na família nuclear, principalmente envolvendo pais e padrastos. A mãe, muitas vezes, defen-

de o cônjuge ou é omissa em relação aos abusos. Muitos casos só vêm à tona vários anos mais 

tarde, quando a vítima é adulta. 

 

Terapêutica. Considerando a Ciência Convencional, eis, na ordem funcional, 3 procedi-

mentos de possíveis efeitos terapêuticos para a pedofilia: 

1.  Lei: a aplicação das leis pertinentes aos atos criminosos cometidos. 

2.  Medicação: o tratamento medicamentoso com psiquiatra (antidepressivos, antipsicó-

ticos e estabilizadores do humor podem auxiliar na cessação das crises de impulso). 

3.  Terapia cognitivo-comportamental: a aplicação de programas de tratamento em 

instituições prisionais ao modo do Programa para o Controle da Agressão Sexual – Revisado 

(PCAS-R), proposto por Herrero (Ano-base: 2007), para prevenir recaídas, buscando tratar os 

problemas a fim de regular as emoções, as distorções cognitivas as quais apoiam o comportamen-

to de agressão, os problemas de empatia com a vítima e interesses sexuais desviados. 

 

Reeducação. Pelo viés da Evoluciologia, sempre é possível a reeducação da consciência 

e o recomeço a partir da reciclagem intraconsciencial, sendo necessário posicionamento íntimo 

para efetivar o processo de autocura. Atualmente, nesta dimensão, já existem recursos avançados 

de heterajuda oferendo suporte para a conquista gradativa, ao longo das existências vindouras, pa-

ra a autossuperação definitiva em relação a essa patologia, a exemplo dos 3 listados, em ordem al-

fabética: 

1.  Conscienciometria: a autopesquisa pelo Conscienciograma, através das atividades da 

CONSCIUS, com a heterajuda dos conscienciômetras, possibilitando aumento da autocrítica e 

dos autodiagnósticos. 

2.  Consciencioterapia: as sessões de consciencioterapia na OIC, com a heterajuda dos 

consciencioterapeutas para promover desassédio a partir da interação com as energias terapêuti-

cas, instrumentação para o evoluciente promover profundas reciclagens intraconscienciais. 

3.  Recexologia: as técnicas de reciclagem existencial propostas em diversos cursos e li-

vros da Conscienciologia enquanto coadjuvante terapêutico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a pedofilia, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Antifisiologia  humana:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

03.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

04.  Bestialidade:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Demagogia:  Demagogiologia;  Nosográfico. 

06.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

07.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Indústria  paralela:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Interação  regressiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Jogo  da  religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

13.  Megatolice  indefensável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Truculência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  PEDOFILIA  É  CRIME  CRUEL  E  PERVERSO  EXISTENTE  

NA  TERRA,  FAZENDO  VÍTIMAS,  MUITAS  VEZES,  INDEFE-
SAS  E  INCONSCIENTES  DO  ABUSO,  MAS  ESTIGMATIZA-
DAS  POR  SEQUELAS  HOLOSSOMÁTICAS  PERSISTENTES. 

 

Questionologia. Como lida você, leitor ou leitora, com a existência inegável da pedofi-

lia? Admite ser viável a assistência às consciências pedófilas? 

 
Bibliografia  Específica: 
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P E N D Ê N C I A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pendência é a qualidade do assunto ou objeto ainda em curso pendente, 

dependente de solução, aguardando decisão, esperando despacho, encaminhamento ou delibera-

ção definitiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo pendência é adaptação do idioma Italiano, pendenza, e este deriva-

do do idioma Latim, pendere, “pender; estar suspenso; estar dependurado; estar preso ou pegado; 

ter os olhos fixos em; estar absorto; estar suspenso; irresoluto; estar pendente; adiar; depender de; 

ser objeto de”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Pendente. 02.  Remanescência. 03.  Trabalho em andamento.  

04.  Trabalho inacabado. 05.  Serviço inconcluso. 06.  Processo indecidido. 07.  Decidofobia.  

08.  Indecidismo. 09.  Reticência. 10.  Prazo vencido. 

Neologia. Os 3 vocábulos minipendência, maxipendência e megapendência são neolo-

gismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Processo decidido. 2.  Serviço ultimado. 3.  Trabalho despachado.  

4.  Tomada de posição. 5.  Decidofilia. 6.  Finalização em tempo. 7.  Prazo atendido. 8.  Acabati-

va correta. 

Estrangeirismologia: o check-list. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorganização. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade. 

 

Fatologia: a pendência; o ato de cortar os pendentes; a evitação das cópias excessivas de 

papéis; os trecos; os troços; as tralhas; os trastes; as tranqueiras; o lar transformado em lixão; os 

bagulhos energéticos mentaissomáticos dispensáveis; o objeto pendente, há meses, para ser troca-

do por outro; a correspondência atrasada; a protelação; a acumulação de pendentes do mês; o ras-

tro da proéxis; as pegadas conscienciais; a depuração da Inventariologia; a praticidade da autorga-

nização; a eficiência do rendimento no trabalho; o fato do pequeno trabalho realizado aumentar  

a automotivação para o trabalho maior; a minidisciplina ao incentivar a maxidisciplina pessoal;  

o corte dos excessos de duplicatas; a dinâmica da eficácia pessoal; a utilização dos detalhes sem  

a escravidão ao perfeccionismo; o ideal de começar qualquer atividade já prevendo a completude; 

a simplificação dos originais excessivos; a ação de levar tudo para os originais finais; a confluên-

cia integral dos esforços para o mesmo objetivo; a rotina do exemplar do dicionário de consultas 

em cada estação de trabalho com o assunto básico em pasta única; o Curso Balanço Existencial 

(APEX / CEAEC). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da centralização das ideias intensificando a captação das 

neoideias. 

Tecnologia: a técnica de deixar cada processo em local único; a técnica de incluir o do-

cumento de imediato sem acumular inclusões posteriores; a técnica esportiva da bola em gol. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Ciclologia: o ciclo proexológico da preparação / consecução. 

Binomiologia: o binômio autodisciplina–bom humor. 

Interaciologia: a interação patológica pendência-ineficácia. 

Crescendologia: o crescendo iniciativa-acabativa. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva. 

Antagonismologia: o antagonismo estocagem dos objetos úteis / eliminação dos objetos 

inúteis; o antagonismo detalhismo / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo das abreviações das abreviaturas. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço inteligente. 

Filiologia: a neofilia. 

Fobiologia: a ataxofobia; a cosmetofobia; a disciplinofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do superconsumismo; a síndrome da procrasti-

nação. 

Maniologia: a mania de guardar tudo. 

Holotecologia: a recexoteca; a mentalsomatoteca; a administrativoteca; a inventario-

teca; a teaticoteca; a logicoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Inventariologia; a Arquivística; a Recexologia; 

a Experimentologia; a Priorologia; a Eficienciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimento-

logia; 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; a conscin enci-

clopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens pendentia; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens in-

completista; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens prioritarius;  

o Homo sapiens epicentricus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipendência = a evolução consciencial; maxipendência = a manuten-

ção da tenepes; megapendência = a consecução satisfatória da autoproéxis. 

 

Culturologia: a cultura da postergação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Antevisão  imaginativa:  Imagisticologia;  Neutro. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Criteriologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Inutilogia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

O  NÚMERO  E  A  EXTENSÃO  DAS  CONSEQUÊNCIAS  DAS  

PENDÊNCIAS  DO  MOMENTO  EVOLUTIVO  PROGNOSTICA 
O  COMPLETISMO  OU  O  INCOMPLETISMO  EXISTENCIAL   
DA  INDIVIDUALIDADE,  HOMEM  OU  MULHER,  À  VISTA. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você se situa quanto aos trabalhos pendentes? Você está satisfeito com a atual situação admi-

nistrativa dos trabalhos? 
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P E N D U R I C A L H O    P E S S O A L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O penduricalho pessoal é alguma coisa pendurada, pendente, usado para 

adorno ou funcionalidade social pela pessoa, mulher ou homem. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo penduricalho vem do idioma Latim, pendere, “ser suspendido; es-

tar suspenso”. Surgiu no Século XVIII. A palavra pessoal procede do mesmo idioma Latim, per-

sonalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Pendericalho. 02.  Penderica; penderico; penderucalho; pendurelho; 

pendureza; pendurucalho; perendengue; pingente. 03.  Quimbembe; quimbembeque. 04.  Badula-

que. 05.  Balangandã; barangandã. 06.  Berenguendém. 07.  Berloque; biju; bijuteria; teteia. 08.  

Piercing. 09.  Joia. 10.  Argola; bolota; colar. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo pendurica-

lho: penderica; pendericalho; penderico; penderucalho; pendurelho; pendureza; pendurucalho; 

perendengue. 

Neologia. As duas expressões compostas penduricalho fisiológico e penduricalho estéti-

co são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Veste simples. 2.  Visual singelo. 

Estrangeirismologia: o look consciencial; o pendant. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Somatologia no âmbito da Conviviologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste pen-

duricalho consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da apresentação somática; o excesso de ornatos  

e o bagulhismo autopensênico. 

 

Fatologia: o penduricalho pessoal; a informação transmitida, autoconsciente ou incons-

cientemente, pelo próprio visual; o simbolismo atrelado aos penduricalhos; a estereotipagem 

consciencial à primeira vista; a relevância da higienização periódica dos penduricalhos pessoais;  

a força presencial; a fisionomia social da conscin; o uso invariável de roupas brancas; o uso da 

barba; o superconsumismo do Terceiro Milênio; a escolha do modo e das circunstâncias do uso 

dos penduricalhos pessoais categoriza o nível da personalidade. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a impregnação energética dos penduricalhos pessoais; a discrimina-

ção psicométrica do usuário a partir do objeto isolado; a presença e a qualificação dos parapendu-

ricalhos denunciando o nível de lucidez extrafísica; a mensagem contida nos adornos plasmados 

no paravisual de consciexes lúcidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo presencial da coerência entre a personalidade e o estilo 

pessoal. 

Principiologia: o princípio do mens sana in corpore sano. 

Codigologia: os códigos de elegância; o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando 

a utilização, sem ostentação, dos penduricalhos indispensáveis. 
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Tecnologia: a técnica do detalhismo aplicada ao próprio corpo humano; a técnica do 

comedimento interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito potencializador da força presencial no uso inteligente de acessórios 

pessoais. 

Binomiologia: o binômio essência-aparência; o binômio descuidos somáticos continua-

dos–dessoma prematura; o binômio consciência-soma; o binômio impulso-cerebelo; o binômio 

intelectualidade-psicomotricidade; o binômio força presencial–postura individual; o binômio es-

forço-sucesso; o binômio conscin-problema–conscin-solução. 

Interaciologia: a interação inevitável soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a in-

teração modismo-vaidade; a interação indústria-comércio. 

Crescendologia: o crescendo abuso-desuso. 

Trinomiologia: o trinômio utilidade-funcionalidade-prioridade; o trinômio ideal Fisio-

logia-Ergonomia-Esteticologia; o trinômio evitável disfuncionalidade-ineficiência-desperdício;  

o trinômio descartável futilidade-trivialidade-banalidade. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo afetação consciencial / comedimento consciencial;  

o antagonismo androssoma / ginossoma; o antagonismo uso consciente do soma / abuso inconse-

quente do soma; o antagonismo Patologia Humana / Profilaxia Humana. 

Paradoxologia: o paradoxo do soma rústico subjugar a consciência sofisticada; o para-

doxo de determinados artifícios de embelezamento corporal serem danosos à saúde somática. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: as leis da Natureza; as leis da Fisiologia Humana; as leis da Estética. 

Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia; a biofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia; a cos-

moeticofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a somatoteca; a higienoteca; a recexoteca; a ergonomoteca; a macrosso-

matoteca; a evolucioteca; a educacioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Somatologia; a Somatometria; a Cerebrologia; 

a Cerebelologia; a Psicomiologia; a Antropologia; a Presenciologia; a Etologia; a Comunicologia; 

a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Biologia Humana. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin espalhafatosa; a conscin emperiquitada. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens 

biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens homeos-

taticus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: penduricalho pessoal fisiológico = os óculos do motorista míope, pres-

bíope ou hipermetrope; penduricalho pessoal estético = os brincos de pérola da mulher socialite. 

 

Culturologia: a cultura da sociabilidade civilizada na Era Tecnológica; a cultura con-

sumista alimentando a Indústria da Moda. 

 

Estilologia. Os penduricalhos pessoais são relevantes recursos na composição do estilo 

de apresentação pessoal. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de estilos mais co-

muns e as respectivas mensagens geralmente transmitidas: 

1.  Estilo elegante: o refinamento; a sofisticação. 

2.  Estilo esportivo: o casual; o conforto pessoal. 

3.  Estilo hippie: a descontração; o saudosismo. 

4.  Estilo moderno: o fashionismo; a atualidade. 

5.  Estilo romântico: a amabilidade; a delicadeza. 

6.  Estilo sexy: a exposição corporal; a insinuação sexual. 

7.  Estilo tradicional: o clássico; o básico; a atemporalidade. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 tipos 

de penduricalhos, em geral: 

1.  Penduricalho de automóvel: o pendente de retrovisor; o bicho de pelúcia preso à ja-

nela. 

2.  Penduricalho de ocasião: o tererê adornando tranças no verão; as flores de crochê 

adornando os cachecóis no inverno. 

3.  Penduricalho de penduricalho: o pingente para bolsa, celular e pendrive. 

4.  Penduricalho de residência: o enfeite de porta de entrada, maçaneta e cortina. 

5.  Penduricalho em desuso: a capanga masculina; a corrente de óculos. 

6.  Penduricalho informativo: a pasta de laptop; o pendrive; os enfeites do computador 

pessoal. 

 

Naturezas. Segundo a Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 tipos das 

naturezas específicas dos penduricalhos pessoais: 

01.  Artesanais / Industrializados. 

02.  Contemporâneos / Anacrônicos. 

03.  Elegantes / Bregas. 

04.  Essenciais / Inúteis. 

05.  Fashion / Démodé. 

06.  Femininos / Masculinos. 

07.  Grandes / Diminutos. 

08.  Mundanos / Religiosos. 

09.  Regionais / Internacionais. 

10.  Sectários / Universais. 

 

Taxologia. De acordo com a Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40 

categorias de penduricalhos ou objetos mais comuns relacionados ao corpo humano da pessoa: 
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01.  Abotoaduras: nas mangas da camisa. 

02.  Agasalho: capa. 

03.  Anéis: aliança; da formatura, noivado, casamento, episcopal, pastoral. 

04.  Apoio de coluna: dorsal. 

05.  Batoque: ou botoque; alargamento dos lábios; a Antissomática. 

06.  Bolsa: de mulher. 

07.  Bottons: personalizados ou ideológicos. 

08.  Brincos: de tarracha, de pressão, finos, de argolas. 

09.  Broches: de camisa, cinto, liga, calça. 

10.  Caneta: esferográfica. 

11.  Carteira: dinheiro; cartões sociais; documento profissional. 

12.  Cartões de visitas. 

13.  Celular: na cintura, no bolso, na mão. 

14.  Chapéu: boina; boné; quepe. 

15.  Chaves: molho pendurado à cintura. 

16.  Cílios postiços. 

17.  Cintos: cinturão. 

18.  Colares: de pérolas, gargantilha, de sementes, de miçangas. 

19.  Condecoração. 

20.  Correntes: de rituais religiosos. 

21.  Crachá: de identificação funcional. 

22.  Dicionário: guia turístico. 

23.  Falsas nádegas. 

24.  Grampos: grandes, pontiagudos, espetados, de cabelos, de roupa. 

25.  Lenço: de cabeça, de bolso. 

26.  Memo: memorando. 

27.  Mochila: burro de carga escolar; de viagem; acessório feminino. 

28.  Notebook: laptop. 

29.  Óculos: de grau; de Sol; de composição de estilo. 

30.  Patuá: amuleto. 

31.  Perucas: apliques; implantes de cabelos. 

32.  Piercings: na unha, língua, nariz, umbigo, mamilos; a disfuncionalidade. 

33.  Pins: em bonés, casacos, para enfeite de calçados. 

34.  Piranha: prendedor de cabelos. 

35.  Pochete: minibolsa inestética presa à cintura. 

36.  Porta-livro. 

37.  Prendedor: de gravata. 

38.  Pulseiras: de relógio, bracelete, de tornozelo. 

39.  Tiara: arco colocado na cabeça. 

40.  Unhas postiças. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o penduricalho pessoal, indicados para a expansão das 

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

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

03.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Comando  exterior:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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07.  Frugalidade  complexa:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Recepção  somática:  Somatologia;  Neutro. 

13.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

OS  PENDURICALHOS,  EM  GERAL,  SEJA  EM  ANEXO 
AO  PRÓPRIO  SOMA  OU  NAS  ADJACÊNCIAS,  BEM  COMO  

A  QUALIDADE  E  QUANTIDADE  DOS  OBJETOS,  DENUN-
CIAM  OS  TRAÇOS  MAIS  ÍNTIMOS  DA  PERSONALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega muitos penduricalhos? Você é chamati-

vo ou discreto na convivialidade? 
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P E N S A M E N T O    D I C O T Ô M I C O  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pensamento dicotômico é o raciocínio polarizado em extremos opostos, 

geralmente radical e irrefutável, desconsiderando as nuanças intermediárias, capaz de distorcer  

a apreensão, interpretação e compreensão das realidades sob observação e / ou ponderação. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “cogitar; for-

mar ideia”. Surgiu no Século XIII. A palavra dicotômico vem do idioma Francês, dichotomique, 

“que se divide em 2”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Pensamento dicotomizado. 02.  Pensamento dicótomo. 03.  Pensa-

mento polarizado. 04.  Pensamento de extremos. 05.  Pensamento dualista. 06.  Pensamento abso-

lutista disfuncional. 07.  Pensamento tudo ou nada. 08.  Pensamento 8 ou 80. 09.  Pensamento 

preto-e-branco. 10.  Pensamento maniqueísta. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo dicotomia: 

dicotomal; dicotômica; dicotômico; dicotomismo; dicotomista; dicotomístico; dicotomitização; 

dicotomização; dicotomizada; dicotomizado; dicotomizador; dicotomizadora; dicotomizante; di-

cotomizar; dicotomizável; dicótomo; dicotomofilia; dicotomofilo. 

Neologia. As duas expressões compostas pensamento dicotômico circunstancial e pen-

samento dicotômico consolidado são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Pensamento maduro. 2.  Pensamento absolutista funcional. 3.  Pen-

samento flexível. 4.  Mente aberta. 5.  Raciocínio pesquisístico. 

Estrangeirismologia: o all-or-nothing thinking; a oscilação de juízos all is good ou all 

is bad; as rotulações extremadas always a winner ou total loser; a visão distorcida por rose-colo-

red glasses ou gray-colored glasses. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Cosmovisiologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da irreflexão; o holopensene emocional; os lacuno-

pensenes; a lacunopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os xenopensenes; a xeno-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; a auto-

pensenização rudimentar; os autopensenes rígidos; os autopensenes viciados; a autopensenidade 

bipolarizada; a autopensenidade autengessada; a opção preguiçosa por autopensenes irrefutáveis. 

 

Fatologia: o pensamento dicotômico; o pensamento fundamentado em termos imperio-

sos e idealizados; o ato de apenas enxergar opostos; a apreensão das experiências restringida  

a polos antagônicos; o raciocínio limitado a duas possibilidades contrárias; a argumentação restri-

ta a conceitos contraditórios; a mentalidade constrita; o estreitamento dos focos de atenção; a dis-

torção cognitiva; a supersimplificação; a hipergeneralização; o modo primitivo de organizar a rea-

lidade; o pensamento infantil mantido no adulto; a crença no mundo polarizado; as raias apriorís-

ticas na interpretação dos fatos; os dogmas; as rotulações; as estigmatizações; a compreensão de-

turpada das autovivências; a desconsideração da hipótese de haverem alternativas e ângulos inédi-

tos de observação; a opção preguiçosa pela amaurose quanto à complexidade do Cosmos. 

 

Parafatologia: o ausência do estado vibracional (EV) profilático; as lavagens cerebrais 

multiexistenciais sustentando a mentalidade extremista; os radicalismos incitados por assediado-

res extrafísicos; a parapsicose pós-dessomática; a opção preguiçosa por ignorar as miríades de 

possibilidades pesquisísticas multidimensionais. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da impossibilidade de perfeição na intrafisicalidade; o prin-

cípio de toda generalização ser limitada; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pes-

quisas; o princípio racional de não ir contra os fatos e parafatos; o princípio da verpon; o prin-

cípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: as criteriosas cláusulas absolutas do código pessoal de Cosmoética (CPC) 

contrapondo-se às descriteriosas crenças absolutas disfuncionais. 

Teoriologia: as teorias da Psicologia Cognitiva. 

Tecnologia: a técnica do 51%; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade;  

a técnica da autorreflexão; a técnica de revisão periódica das autoconvicções; as técnica da Im-

pactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; os laboratórios de 

autodesassédio mentalsomático Holociclo, Holoteca e Tertuliarium. 

Efeitologia: os efeitos do pensamento dicotômico nas respostas emocionais extremas; os 

efeitos autassediantes dos pensamentos automáticos imaturos. 

Ciclologia: o ciclo expectativa-frustração-desistência. 

Enumerologia: a mentalidade binária; a rigidez intelectiva; o raciocínio raso; a aborda-

gem superficial; o juízo arbitrário; a afirmação peremptória; a convicção taxativa. 

Binomiologia: o binômio olhar tendencioso–escuta seletiva; o binômio ideia malapre-

endida–desinformação; o binômio autocrítica débil–heterocrítica rigorosa. 

Interaciologia: a interação dados objetivos–interpretações subjetivas. 

Crescendologia: o crescendo de aquisições cognitivas inerentes à progressão evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio pensamento–estado de ânimo–conduta exterior. 

Polinomiologia: o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo certeza absoluta / convicção sólida. 

Legislogia: a lei do menor esforço cognitivo; a inadmissão da lei da economia de males. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a criticofobia; a bibliofobia; a cognofobia; a racio-

cinofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da Gabriela; a síndrome de Po-

liana; a síndrome de Cassandra; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da prospectiva trágica; 

a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome depressiva. 

Mitologia: o mito da verdade absoluta; o mito da perfeição; o mito da solução única;  

o mito de o Cosmos conspirar a favor ou contra a pessoa; o mito “todos pensam assim”; o mito 

do “sei tudo”; o mito do “nada sei”. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a videoteca; a dogmaticoteca;  

a psicoteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autopensenologia; a Autassediologia;  

a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Refutaciologia; a Parapedagogia; a Parapatolo-

gia; a Conscienciometria; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin de mentalidade estreita; a conscin literal; a personalidade border-

line; a conscin lavada cerebralmente; a consciençula. 

 

Masculinologia: o extremista; o inflexível; o rígido; o radical; o apriorota; o dogmático; 

o obtuso; o ansioso; o afobado; o assustado; o depressivo; o perfeccionista; o preguiçoso; o ape-

deuta; o imaturo. 
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Femininologia: a extremista; a inflexível; a rígida; a radical; a apriorota; a dogmática;  

a obtusa; a ansiosa; a afobada; a assustada; a depressiva; a perfeccionista; a preguiçosa; a ape-

deuta; a imatura. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens irrationalis; o Homo sapiens 

ilogicus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens incautus;  

o Homo sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pensamento dicotômico circunstancial = o ocorrido em momento e con-

texto vivencial específico, mas posteriormente identificado e corrigido; pensamento dicotômico 

consolidado = o ocorrendo regularmente em diferentes momentos e contextos vivenciais, ignora-

do ou inquestionado. 

 

Culturologia: a cultura dogmática; a cultura do achismo; a cultura da irreflexão; os 

idiotismos culturais. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Pensenologia, o pensamento dicotômico pode ser classificado 

em 2 tipos básicos: 

1.  Fixado: o raciocínio arraigado em 1 dos polos ideativos. 

2.  Oscilante: o raciocínio alternante entre os 2 polos ideativos, conforme as reações ínti-

mas às circunstâncias existenciais. 

 

Polarização. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 25 contraposições verificadas em 

ajuizamentos dicotômicos sobre as realidades, caracterizadas pela desconsideração da existência 

de pontos intermediários entre os 2 extremos, servindo de amostragem para as autopesquisas das 

conscins interessadas: 

01.  Aceitação incondicional / Rejeição. 

02.  Amizade / Inimizade. 

03.  Amor eterno / Ódio. 

04.  Beleza / Monstruosidade. 

05.  Dedicação extremada / Negligência. 

06.  Dramatização / Banalização. 

07.  Excesso / Carência. 

08.  Felicidade plena / Infelicidade. 

09.  Ideal / Fiasco. 

10.  Imaculado / Imundo. 

11.  Impecável / Inválido. 

12.  Incrível / Inútil. 

13.  Inocência integral / Culpa crassa. 

14.  Motivação total / Desmotivação. 

15.  Omnirrealização (fazer tudo) / Realização nula (fazer nada). 

16.  Oposição aguerrida (contra) / Endosso sentimental irrestrito (a favor). 

17.  Ótimo / Péssimo. 

18.  Sempre certo / Sempre errado. 

19.  Sucesso cabal / Fracasso. 

20.  Superestimação / Subestimação. 

21.  Superioridade / Inferioridade. 

22.  Totalmente bom / Totalmente mau. 

23.  Veneração / Desprezo. 

24.  Verdade absoluta / Falsidade. 

25.  Vitória / Derrota. 
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Ausências. Nos estudos da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

12 elementos de análise ausentes no raciocínio dicotômico: 

01.  Aproximações: acercamentos; avizinhamentos; comparações; conciliações; conver-

gências; paralelos. 

02.  Atenuantes: desagravações; diminuições na intensidade; reduções; suavizações. 

03.  Complexidades: complicações; dificuldades; intrincamentos; multidimensionalida-

des; multifatorialidades; policausalidades; sofisticações. 

04.  Diversidades: diferenças; distinções; divergências; multiplicidades; variações; vari-

antes; variedades. 

05.  Exceções: anormalidades; desvios de regras ou padrões; excepcionalidades; exclu-

sões; não inclusões. 

06.  Graduações: entretons; matizes; meio-tons; modulações; nuanças; percentuais; pro-

porções; sutilezas; transições. 

07.  Hibridismos: amalgamentos; combinações; cruzamentos; fusões; mesclagens; mis-

turas. 

08.  Meio-termos: entremeamentos; intercalações; intermediários; moderações. 

09.  Perspectivas: ângulos; concepções; óticas; pontos de vista; visões. 

10.  Relatividades: condicionantes; contingenciamentos; especificidades; limites; par-

cialidades; particularidades. 

11.  Satisfatoriedades: aceitabilidades; adequações; conveniências; razoabilidades; sufi-

ciências. 

12.  Semelhanças: analogismos; aparências; conformidades; equivalências; homogenei-

dades; igualdades; parecências; paridades; similitudes; uniformidades. 

 

Discurso. No âmbito da Comunicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 vo-

cábulos presentes nas argumentações dicotômicas, geralmente utilizados de modo indiscriminado: 

01.  Apenas. 

02.  Jamais. 

03.  Nada. 

04.  Ninguém. 

05.  Nunca. 

06.  Sempre. 

07.  Somente. 

08.  Todos. 

09.  Total. 

10.  Tudo. 

 

Autocorreção. Quando do uso dos vocábulos listados, a conscin atilada deve acionar  

o alarme autocrítico e questionar-se: o termo está aplicado apropriadamente? Haveria gradações  

a serem consideradas? Em caso afirmativo, o refazimento da frase com termos mais adequados  

à realidade intra, inter ou extraconsciencial a ser retratada auxilia na correção da autopensenidade. 

 

Discernimento. Concernente a Cosmoética, cabe ressaltar a existência de posicionamen-

tos evolutivos radicais, absolutos, funcionais, inflexíveis, irredutíveis objetivando a sustentação 

da autoincorruptibilidade. Há ortoposicionamentos inegociáveis. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pensamento dicotômico, indicados para a expansão das 

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

01.  Antagonismo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 
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02.  Antagonismo  extremo:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

04.  Autopensenização  analógica:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Bipartição  de  raciocínio:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Consciência  literal:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  subcognitiva:  Subcogniciologia;  Nosográfico. 

09.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Dubiopensenidade:  Autopensenologia;  Neutro. 

11.  Entendimento  distorcido:  Autocogniciologia;  Nosográfico. 

12.  Generalização  autassediante:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

13.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

14.  Meiocerto:  Holopercucienciologia;  Neutro. 

15.  Polaridade  extrema:  Autevoluciologia;  Neutro. 

 

O  PENSAMENTO  DICOTÔMICO  DIVIDE  AS  REALIDADES  

EM  CATEGORIAS  OPOSTAS  MUTUAMENTE  EXCLUDENTES,  
ALHEANDO  QUANTO  À  VARIEDADE  E  VARIABILIDADE  DAS  

CONCEPÇÕES,  EXPERIÊNCIAS  E  COMPORTAMENTOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica pensamentos dicotômicos na vida coti-

diana? Próprios ou alheios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Beck, Aaron T; et al.; Terapia Cognitiva da Depressão (Cognitive Therapy of Depression); revisor Paulo 
Knapp; trad. Sandra Costa; 316 p.; 18 caps.; 1 citação; 62 enus.; 1 esquema; 1 ilus.; 5 questionários; 5 tabs.; 143 refs.; alf.; 

25 x 17,5 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 1997; páginas 12, 13 e 140 a 142. 

2.  Beck, S. Judith; Terapia Cognitiva: Teoria e Prática (Cognitive Therapy: Basics and Beyond); revisores 
Cristiano Nabuco de Abreu; & Ricardo Franklin Ferreira; trad. Sandra Costa; 348 p.; 18 caps.; 98 enus.; 9 esquemas;  

8 gráfs.; 1 ilus.; 18 tabs.; 91 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 1997; páginas 128, 129 e 172. 
3.  Papalia, Diane E.; & Olds, Sally Wendkos; Desenvolvimento Humano (Human Development); revisora 

Giana Bittencourt Frizzo; trad. Daniel Bueno; 888 p.; 18 caps.; 52 tabs.; glos. 497 termos; ono.; 28 x 21 x 4,5 cm; br.;  

8ª Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2006; páginas 316, 401, 852 e 855. 
4.  Riso, Walter; Pensar Bem, Sentir-se Bem: Como se Livrar das Armadilhas da Mente (Pensar Bien, 

Sentirse Bien); revisor Leandro Morita; trad. Sandra Martha Dolinsky; 238 p.; 17 caps.; 22 enus.; 1 foto; 1 ilus.; 1 micro-

biografia; 120 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Planeta; São Paulo, SP; 2013; páginas 83 a 94. 

 

A. L. 
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P E N S E N E    DE S L O C A D O    N A    T E N E P E S  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pensene deslocado na tenepes é o conjunto indissociável de pensamen-

tos, sentimentos e energias manifesto pelo tenepessista, homem ou mulher, ao devanear ou ocu-

par-se mentalmente com assuntos não relacionados à assistência durante a prática da tarefa ener-

gética pessoal diária. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogi-

tar; formar uma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, ener-

gia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O prefixo des 

procede do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; aumento; 

reforço; intensidade”. O vocábulo locar deriva também do idioma Latim, locare, “alugar; arren-

dar; por; colocar; pousar; postar; dispor; situar; estabelecer, de locus, “lugar”. A palavra desloca-

do surgiu no Século XVIII. O termo tarefa vem do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho 

que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma merca-

doria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma 

Grego, energêtikós, “ativo; aficaz”. Surgiu no Século XX. A palavra pessoal procede do idioma 

Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pensene disperso na tenepes. 2.  Pensene inoportuno na tenepes.  

3.  Ectopensene na tenepes. 4.  Alheamento mental na tenepes. 5.  Divagação mental na tenepes. 

Neologia. As 3 expressões compostas pensene deslocado na tenepes, pensene deslocado 

esporádico na tenepes e pensene deslocado permanente na tenepes são neologismos técnicos da 

Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Pensene retilíneo na tenepes. 2.  Ortopensenidade tenepessística.  

3.  Pensene focado na tenepes. 4.  Autovigilância pensênica tenepessística. 5.  Pensene tenepessís-

tico lúcido. 

Estrangeirismologia: o pouco domínio do modus operandi da tenepes; o timing errado. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade tenepessista. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, relativas ao tema: 

1.  “Devaneio. O estado íntimo de devaneio pode ser plenamente domesticado, através 

da primeira ação, ou seja, se pensar que somos donos dos nossos pensenes; e a segunda ação, de-

dicar-se à técnica das autorreflexões de 5 horas, capaz de eliminar, de vez, o devaneio espúrio”. 

2.  “Pensenidade. A evolução consciencial lúcida implica no domínio e vivência dos 

autopensenes positivos, não existindo outra opção para isso”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o pensene deslocado na tenepes; o holopensene pessoal disperso; o holo-

pensene pessoal desorganizado; o holopensene pessoal do ansiosismo; o holopensene pessoal ma-

nipulado; os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade;  

o pensene fora de hora; a invigilância pensênica cotidiana; a displicência pensênica; os patopense-

nes; a patopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; o desvio patológico da autopense-

nidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; o deslocamento da pensenidade evidenciando 

autocorrupção crassa; a dispersão pensênica interrompendo a linha de raciocínio; o pensene des-
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locado abortando as experiências parapsíquicas e assistenciais; a alienação pensênica abrindo bre-

cha para a intrusão assediadora; o incômodo gerado pela pensenidade deslocada durante a prática 

da tenepes; a pressão extrafísica resultante da desorganização pensênica do tenepessista;  

o pensene disperso gerando a falta de acabativa. 

 

Fatologia: a perda do foco, da lucidez e da sintonia com o amparo extrafísico de função; 

os prejuízos podendo levar à estagnação dos trabalhos interassistenciais; a falta do hábito da refle-

xão; a resolução mental de problemas pessoais durante a tenepes; o foco deslocado drenando as 

energias conscienciais; a falta de foco comprometendo a qualidade da tenepes; a agenda de traba-

lho se sobrepondo à assistência; a ansiedade atrapalhando a concentração mental; a falta de perce-

pção e discernimento quanto ao momento certo para cada atividade; o cansaço físico; as horas in-

suficientes de sono; a indisponibilidade assistencial; o automatismo na tenepes; a falta de exercí-

cios energéticos; o sedentarismo; a agenda de trabalho atribulada; a falta de reciclagens intracons-

cienciais e existenciais, recins e recéxis; a falsa assistência; a falta de foco gerando desmotivação; 

os primeiros 6 meses de tenepes; os gargalos evolutivos; a tomada de consciência; os esforços pa-

ra a melhoria do autodesempenho; a releitura do Manual da Tenepes; a atenção dividida funcio-

nal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tenepes sendo 

realizada de modo amador; as dificuldades geradas pela parapercepção incipiente; a dúvida sobre 

o amparador da tenepes; a tenepes meia força; a pretensa assistência virando assédio em função 

da energia contaminada por pensamentos negativos; o mapeamento da sinalética energética e pa-

rapsíquica pessoal; a soltura das energias facilitando a tarefa assistencial; a inspiração do ampara-

dor extrafísico durante a tenepes; o ajuste fino no acoplamento com o amparador da tenepes;  

o banho de energia finalizando o trabalho assistencial diário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-tenepessista; o sinergismo estado vibracio-

nal–flexibilidade energética; o sinergismo foco-resultado. 

Principiologia: o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da 

responsabilidade; o princípio do maior esforço interassistencial; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da não-linearidade; o prin-

cípio de buscar o melhor para todos; o princípio “em matéria de parapsiquismo, só põe banca 

quem tem competência”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da restauração da atenção; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da re-

laxação psicofisiológica; a técnica da tábula rasa; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); 

a técnica da evitação do sonambulismo existencial; a técnica da autoconcentração mental; a téc-

nica da respiração profunda; a técnica da agenda de autopensenização. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico auxiliando as práticas tenepessistas; 

o voluntariado da docência conscienciológica ampliando o entendimento da interassistência. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;  

o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Au-

torganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório cons-

cienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Paratecno-

logia; o Colégio Invisível da Menstalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colé-

gio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível 

da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia. 
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Efeitologia: o efeito halo da desorganização pensênica reverberando na vida diária do 

tenepessista; o efeito nosográfico do pensene deslocado na assistência; o efeito obnubilador do 

devaneio na percepção e parapercepção; o efeito da dispersão consciencial na estagnação evolu-

tiva; o efeito benéfico da acalmia mental no acoplamento com o amparador; o efeito potenciali-

zador das reciclagens conscienciais e existenciais na dinamização da proéxis; o efeito do foco 

concentrado no saldo da tenepes; o efeito da autoconscientização multidimensional cotidiana na 

consecução da tarefa energética pessoal; o efeito da minipeça no maximecanismo assistencial. 

Neossinapsologia: a prática diária da tenepes promovendo a criação de neosinapses. 

Ciclologia: o ciclo patológico de retroalimentação da pensenidade deslocada; o ciclo 

multiexistencial amparador extrafísico–assistente intrafísico. 

Enumerologia: a dispersão pensênica; a desorganização mental; a desatenção; a des-

priorização; a jejunice; o automatismo; a indisponibilidade assistencial. 

Binomiologia: o binômio inspiração-ação; o binômio atenção-concentração; o binômio 

teoria (1%)-prática (99%); o binômio intenção-comprometimento; o binômio animismo-parapsi-

quismo; o binômio percepção-parapercepção; o binômio antidispersividade–lucidez evolutiva;  

o binômio patológico devaneio frequente–estagnação evolutiva; o binômio potencializador esta-

do vibracional–tenepes; o binômio revelador não consigo–não quero. 

Crescendologia: o crescendo manifestação pensênica diária deslocada–pensene deslo-

cado na tenepes; o crescendo serendíptico devaneio-reflexão-neoideia; o crescendo organização 

mental–antidispersividade consciencial–priorização evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio assistência-motivação-reciclagens; o trinômio devaneio-res-

piração-foco; o trinômio patológico patopensene-tenepes-antiassistência; o trinômio indiscipli-

na-dispersão-descontinuidade; o trinômio assistencial autesforço-resultado-automotivação;  

a dispersão prejudicando o trinômio tenepessístico acoplamento-sincronia-exteriorização; o tri-

nômio tarístico acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio assistencial intenção-preparação-ação-avaliação. 

Antagonismologia: o antagonismo concentração / desatenção; o antagonismo desloca-

do / focado; o antagonismo priorização / autocorrupção; o antagonismo ectopia pensênica / reti-

linearidade pensênica; o antagonismo intuição / devaneio na tenepes. 

Paradoxologia: o paradoxo de o tenepessista, eventualmente, fazer mais assistência in-

consciente; o paradoxo do tenepessista antiassistencial. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a atenciofilia; a disciplinofilia; a paraconviviofilia; a assistenciofilia; a cogni-

ciofilia. 

Fobiologia: a recinofobia; a metodofobia; a organizaciofobia; a disciplinofobia; a prio-

rofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da subestimação. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Autodispersologia; a Desviaciologia; a Organi-

zaciologia; a Assistenciologia; a Lucidologia; a Percucienciologia; a Parapercepciologia; a Men-

talsomatologia; a Autocriticologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin tenepessista; a conscin tenepessável; a conscin dispersa; a cons-

cin desorganizada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin assistente; a conscin assis-

tida; a consciex assistente; a consciex assistida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o tenepessista jejuno; o tenepessista veterano; o devaneador; o ansioso;  

o reciclante existencial; o pensenologista; o parapercepciologista; o autopesquisador; o autodeci-

sor; o autorreeducador; o intermissivista; o professor de Conscienciologia; o acoplamentista;  

o amparador da tenepes; o ofiexista; o atacadista consciencial; o cognopolita; o completista; o co-

municólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo;  
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o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o projetor consciente;  

o traforologista; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a tenepessista jejuna; a tenepessista veterana; a devaneadora; a ansiosa; 

a reciclante existencial; a pensenologista; a parapercepciologista; a autopesquisadora; a autodeci- 

sora; a autorreeducadora; a intermissivista; a professora de Conscienciologia; a acoplamentista;  

a amparadora da tenepes; a ofiexista; a atacadista consciencial; a cognopolita; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga;  

a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a projetora consciente;  

a traforologista; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapi-

ens negligens; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens 

pacificus; o Homo sapiens fraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pensene deslocado esporádico na tenepes  = o do tenepessista autolúcido 

em processo de autossuperação com devaneio momentâneo e eventual; pensene deslocado per-

manente na tenepes  = o do tenepessista autodesorganizado com dispersão e devaneio crônicos. 

 

Culturologia: a cultura da autodesorganização; a cultura do comodismo; a cultura da 

apatia; a cultura da resignação; a cultura do jeitinho; a cultura do superficial; a cultura do he-

donismo; a Cybercultura. 

 

Terapeuticologia. Pela Experimentologia, cabe ao tenepessista, compromissado com  

a autoinvestigação e a autorreeducação, adotar posturas ou atitudes profiláticas, ao modo destas  

7, listadas em ordem alfabética, a fim de promover a autossuperação da pensenidade deslocada: 

1. Agenda. A evitação da agenda de trabalho atribulada, programando as atividades 

com discernimento dentro das 24 horas do dia, lembrando das horas de descanso e lazer. 

2. Bioenergética. A mobilizacão das energias, diariamente, a fim de alcançar maior sol-

tura holochacral, maior estofo energético e autoconfiança. 

3. Anticonflitividade. A eliminação dos auto e heteroconflitos, fomentando a autopaci-

ficação. 

4. Exercícios. A realização de atividade física frequente, produzindo bem-estar e prepa-

rando o soma para a doação intensa de energias. 

5. Focalização. A prática da respiração ritmada e profunda capaz de produzir acalmia, 

auxiliando na manutenção ou recuperação do foco concentrado. 

6. Tenepecentrismo. A manutenção da rotina pessoal tendo a tenepes enquanto ativida-

de principal. 

7. Voliciolina. A aplicação da vontade firme e decidida durante a prática da tenepes, 

sem titubeio. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pensene deslocado na tenepes, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Anomia  imagística:  Imagisticologia;  Neutro. 
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03.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Atenção  cognitiva:  Neuroconscienciologia;  Neutro. 

05.  Autoconsciencialidade  ascendente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Autoconsciencioterapia  tenepessográfica:  Autoconsciencioterapeuticologia;  

Homeostático. 

07.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

09.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Carga  onírica:  Onirologia;  Nosográfico. 

11.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Energia  consciencial  gasta:  Energossomatologia;  Neutro. 

13.  Síndrome  da  subestimação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

15.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

O  PENSENE  DESLOCADO  NA  TENEPES,  QUANDO  NÃO 

AUTENFRENTADO,  EVIDENCIA  DESCOMPROMETIMENTO,  
AUSÊNCIA  DE  SINTONIA  COM  O  TRABALHO  INTER-

ASSISTENCIAL  E  FALTA  DE  PRIORIZAÇÃO  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente quanto aos efeitos prejudiciais 

do pensene deslocado na tenepes? Qual a medida do autesforço na consecução, com profissio- 

nalismo, dessa tarefa assistencial avançada? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Goleman, Daniel; Foco: A Atenção e seu Papel Fundamental para o Sucesso (Focus); trad. Cássia Za-
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grafias; alf.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2014; páginas 21 a 112 e 157 a 164. 
2.  Tornieri, Sandra; Técnica da Qualificação do Tenepessopensene Pessoal; Artigo; V Fórum da Tenepes  

& II Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR 21-23.12.09; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. 

Especial; Vol. 13; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 23 enus.; 1 microbiografia; 11 refs.; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; Janeiro-Março, 2009; 
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28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 522, 536 e 1.278. 
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P E N S E N E    E M P Á T I C O  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pensene empático é o autopensene da conscin lúcida inteiramente harmo-

nizado com o fluxo construtivo das realidades e pararrealidades do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogi-

tar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no 

Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo 

empatia vem do idioma Inglês, empathy, traduzido do idioma Alemão, einfuhlung, e este derivado 

do idioma Grego, empáthea, “paixão”. Apareceu, no idioma Português, em 1958. 

Sinonimologia: 1.  Pensene simpático. 2.  Autopensene harmônico. 3.  Ortopensene evo-

lutivo. 4.  Empatia cognitiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo empatia: em-

pática; empático; megaempatia. 

Neologia. As 3 expressões compostas pensene empático, pensene empático mínimo  

e pensene empático máximo são neologismos técnicos da Autopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Pensene antipático. 2. Autopensene desarmônico. 3.  Patopensene 

regressivo. 4.  Antipatia cognitiva. 

Estrangeirismologia: a open mind; o rapport grupopensênico; o Autopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da autopensenidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autopense-

nes geram heteropensenes. Cosmofiquemos os autopensenes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o pensene empático; o holopensene pessoal harmônico; os ortopensenes; 

a ortopensenidade permanentemente equilibrada; a autoconsciencialidade pensênica; a retilineari-

dade da autopensenização; a interatividade dos grafopensenes com os demais; as vantagens indis-

cutíveis dos pensenes empáticos; a irrupção permanente dos autopensenes; a obra escrita onde 

predominam os pensenes empáticos; o retorno de todo pensene gerado; a ressonância autopensê-

nica por toda parte; o pensene empático gerando a euforin, a primener e o cipriene. 

 

Fatologia: a elaboração ininterrupta de pensamentos da consciência; os pensamentos po-

sitivos; a vivência conjunta das consciências; o raciocínio empático; as interações interconscien-

ciais; as evocações mentais silenciosas; a integração pessoal ou o autodesentrosamento com  

o Cosmos. 

 

Parafatologia: o parapensene empático da conscin projetada; o parapensene empático da 

conscin ofiexista; o fenômeno da telepatia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico 

da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium. 

Binomiologia: o binômio ação-reação. 

Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva. 

Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora. 

Antagonismologia: o antagonismo autassédio / autodesassédio; o antagonismo orto-

pensenidade / patopensenidade; o antagonismo simpatia / antipatia. 

Politicologia: a cognocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a cosmopensenofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a mentalsomatoteca; a sincronoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Holopensenologia; a Materpensenologia;  

a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Conviviologia; a Priorologia; 

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 semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o pensador-megapensenedor empático. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a pensadora-megapensenedora empática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens empathopensenicus; o Homo sapiens pensenologus;  

o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens attractivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pensene empático mínimo = o autopensene cosmoético da conscin dese-

jando o melhor para todas as consciências (Cosmoeticologia); pensene empático máximo = o au-

topensene cosmoético da conscin permeando o extenso tratado dedicado à teática da tarefa do es-

clarecimento (tares; Maxiproexologia). 
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Empatia. Segundo a Pensenologia, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, 

o pensene pessoal, ou autopensene, de toda consciência, segundo a segundo, em qualquer dimen-

são consciencial, está sempre, de modo inafastável, entrosado ou afinizado com outros pensenes, 

podendo estes serem sadios ou doentios. 

Harmoniologia. Tal pensene pode estar assentado na harmonia do Cosmos, ou em evo-

lução, ou atuar a contrafluxo das realidades e pararrealidades universais, em regressão. 

Descarte. O inteligente é pensenizar, invariavelmente, de maneira harmônica, com os or-

topensenes, descartando os patopensenes. 

 

Taxologia. De acordo com a Holopensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 categorias de pensenes empáticos e respectivas áreas de atuação: 

01.  Autopensene: autopensenidade; Intraconscienciologia. 

02.  Cosmopensene: cosmopensenidade; Cosmovisiologia. 

03.  Holopensene: holopensenidade; Holomaturologia. 

04.  Homopensene: homopensenidade; Conviviologia. 

05.  Interpensene: interpensenidade; Interconscienciologia. 

06.  Megapensene: megapensenidade; Mentalsomatologia. 

07.  Neopensene: neopensenidade; Evoluciologia. 

08.  Ortopensene: ortopensenidade; Cosmoeticologia. 

09.  Parapensene: parapensenidade; Extrafisicologia. 

10.  Repensene: repensenidade; Recexologia. 

11.  Retropensene: retropensenidade; Passadologia. 

12.  Somatopensene: somatopensenidade; Somatopensenologia (pensenossoma). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pensene empático, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Genopensene:  Autopensenologia;  Neutro. 

08.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

09.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

10.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

11.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

13.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

A  NECESSIDADE  EVOLUTIVA  DA  COMPREENSÃO    
E  DA  AUTOVIVÊNCIA  DO  PENSENE  EMPÁTICO  ENVOLVE    

TODOS  OS  COMPONENTES  DA  HUMANIDADE,  HOMENS    
E  MULHERES,  A  CADA  MINUTO,  EM  QUALQUER  LUGAR. 
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Questionologia. Qual pensene você faz predominar na autopensenização: o empático ou 

o antipático? Qual a razão disso? 
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P E N S E N E    S I S T E M Á T I C O  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pensene sistemático é aquele embasado na racionalidade, na lógica, na 

Cosmoeticologia, na Metodologia e na articulação prioritária da vontade, da intenção e da delibe-

ração inteligente ante o momento evolutivo da consciência, na direção da formação coerente de 

pensamentos, sentimentos e ações manifestados a partir da coordenação lógica de elementos intra 

e extraconscienciais, sejam físicos ou multidimensionais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O termo 

sistemático procede do idioma Latim, systematicus, “sistemático, pertencente a algum sistema”, e 

este do idioma Grego, systematikós, “sistemático”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Pensene sistêmico. 2.  Pensene racional. 3.  Pensene cosmoético.  

4.  Pensene cosmolíneo. 5.  Pensene coerente. 

Neologia. As 3 expressões compostas pensene sistemático, pensene sistemático esporá-

dico e pensene sistemático constante são neologismos técnicos da Autopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Pensene irracional. 2.  Pensene anticosmoético. 3.  Pensene subuma-

no. 4.  Pensene incoerente. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento da cognição lógica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o pensene sistemático; o holopensene pessoal da racionalidade; a retili-

nearidade da autopensenização; a autopensenização sistemática situada acima da leitura e da pes-

quisa; a Taxologia autopensênica; a reeducação pensênica. 

 

Fatologia: o pensamento sistemático; o discurso sistemático; a leitura sistemática; a es-

crita sistemática; o enfoque sistemático; o abertismo consciencial sistemático; o calculismo cos-

moético sistemático; o conhecimento empírico; o conhecimento formal; a ordenação dos pensa-

mentos; o afastamento dos zilhões de ideias desconexas; a priorização mentalsomática; o predo-

mínio da racionalidade; a concentração mental; a organização intraconsciencial; o encadeamento 

lógico das ideias; a mudança de blocos conjecturais; a progenitura da neoideia; a concepção pes-

soal do Cosmos; a realidade evolutiva; a fundamentação correta do pensamento; o ato de pensar 

antes de falar; as autorreflexões continuadas; o recolhimento íntimo; o alicerce dos conceitos;  

a concretude da autexperiência; a holomaturidade consciencial; a intencionalidade determinada;  

a autorrecuperação dos cons magnos; a autorganização; a planificação da proéxis pessoal; os pro-

cedimentos sistemáticos; as autopesquisas sistemáticas; os acertos pessoais sistemáticos constan-

tes; os estudos sistemáticos teáticos; a Sistemática como instrumento indispensável à evolução 

consciencial; o caminho ilusório da Filosofia Convencional e da Ciência Materiológica. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o caminho aberto 

para a autodesperticidade; a experiência humana independente e além dos sentidos somáticos;  

a multidimensionalidade da consciência; a desassim ininterrupta na vida intra e extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da autopensenização sistemática; a técnica do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Enumerologia: o pensene objetivo; o pensene ordenado; o pensene metódico; o pensene 

refletido; o pensene planificado; o pensene sistêmico; o pensene cosmolíneo. 

Binomiologia: o binômio holopensene intrafísico–holopensene extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo da autorganização generalizada. 

Trinomiologia: o trinômio interpensenização-intercompreensão-intercooperação. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio agenda diá-

ria–agenda semanal–agenda mensal–agenda anual. 

Antagonismologia: o antagonismo neopensenes / tradicionalismos; o antagonismo 

ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo Tudologia / megalomania. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a heurocracia. 

Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a gnosiofilia; a cosmopensenofilia. 

Holotecologia: a pensenoteca; a conscienciometroteca; a metodoteca; a pesquisoteca;  

a taxoteca; a ciencioteca; a administroteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Sistemática; a Intencionologia; a Holoma-

turologia; a Autopesquisologia; a Taxologia; a Ergonomia; a Estatística; a Cibernética; a Estilísti-

ca; a Holofilosofia; a Paraprofilaxiologia; a Verbaciologia; a Paradireitologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência sistemática; a conscin autoimperdoadora; a pessoa confiável; 

a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a personalidade linear; a conscin autorganizada; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o homem meticuloso; o tecnicista; o cético otimista cosmoé-

tico (COC). 

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

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

a tocadora de obra; a mulher de ação; a mulher meticulosa; a tecnicista; a cética otimista cosmoé-

tica (COC). 
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Hominologia: o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens tachypensenicus; o Ho-

mo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sa-

piens autocohaerens; o Homo sapiens intraconscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pensene sistemático esporádico = aquele somente incidente, sob pressão,  

nos momentos das grandes crises de decisão da conscin; pensene sistemático constante = aquele 

ocorrendo natural e permanentemente como bom hábito adquirido pela conscin. 

 

Argumentologia. Sob a ótica da Instrumentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 12 recursos otimizadores da autopensenização sistemática: 

01.  Diagramas. 

02.  Enumerações. 

03.  Estatísticas. 

04.  Fluxogramas. 

05.  Gráficos. 

06.  Listagens. 

07.  Mapas mentais. 

08.  Organogramas. 

09.  Planilhas. 

10.  Sinopses. 

11.  Tabelas. 

12.  Taxologias 

 

Operaciologia. Segundo a Epistemologia, o operacionismo ou operacionalismo é a ex-

pressão mais avançada do pensamento sistemático. 

Instrumentologia. No âmbito da Metrologia, a sistematização compreende o conjunto 

de operações desde o exame, a marcação ou selagem e a emissão de certificado constatando estar 

o instrumento de medir, ou a medida materializada, satisfazendo às exigências regulamentares. 

Taxonomia. Pelos critérios da Biologia, observa-se a seguinte classificação das realida-

des vivas: superreino, reino, filo, classe, subclasse, ordem, subordem, família, gênero e espécie. 

Desviologia. De acordo com a Parapatologia, é possível descartar os obstáculos óbvios 

à conquista e manutenção da autopensenização sistemática sadia quando evitamos posturas ao 

modo destas 7: o intolerantismo; o ignorantismo; o reducionismo; o monoideísmo; o conservan-

tismo; o radicalismo; o dogmatismo. 

 

Cosmovisiologia. Pela Evoluciologia, podem ser exemplos de pensenizações sistemáti-

cas, de conformidade com a cosmovisão da técnica do detalhismo, nesta vida intrafísica, 5 provi-

dências pessoais, aqui dispostas na ordem funcional: 

1.  Planejamento da invéxis. 

2.  Programação da recéxis. 

3.  Consecução da proéxis. 

4.  Previsão da aposentadoria. 

5.  Planificação da desperticidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pensene sistemático, indicados para a expansão das 

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 
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02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

07.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

08.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

10.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

11.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  TEÁTICA  DA  TÉCNICA  DA  AUTOPENSENIZA-
ÇÃO  SISTEMÁTICA  É  INSTRUMENTO  PRIORITÁRIO  PARA 

O  INCREMENTO  EFICAZ  DA  DINÂMICA  EVOLUTIVA  DE  

QUALQUER  CONSCIEX,  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Você já domina a técnica da pensenização sistemática? Como emprega 

os pensenes sistemáticos: de modo esporádico ou permanente? 
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P E N S E N I D A D E    L I B E R T A D O R A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pensenidade libertadora é a qualidade dos pensenes manifestos pela 

consciência, promotores da desamarração máxima de interprisões, jugos, subjugações e amarras 

decorrentes de ações anticosmoéticas do passado. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 Sécu-

lo 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. O termo qualidade 

provém do idioma Latim, qualitas, “qualidade; natureza (das coisas)”. Apareceu no Século XIV. 

A palavra liberdade procede do mesmo idioma Latim, libertas, “liberdade; condição da pessoa 

livre”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Pensenidade emancipadora. 2.  Pensenidade alforriadora. 3.  Penseni-

dade manumissora. 4.  Pensenidade recompositora. 5.  Ortopensenidade. 6.  Pensenidade anticon-

flitiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas pensenidade libertadora, pensenidade libertadora 

mínima e pensenidade libertadora avançada são neologismo técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Pensenidade escravizadora. 2.  Pensenidade interprisional. 3.  Pense-

nidade belicista. 4.  Pensenidade autócrata. 5.  Pensenidade preconceituosa. 6.  Pensenidade autas-

sediadora. 7.  Pensenidade egoísta. 

Estrangeirismologia: a consciential freedom; a pensenidade do strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade evolutiva pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a pensenidade libertadora; o holopensene pessoal da convivialidade inte-

rassistencial; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; a agenda da autopensenização; a ação de pensenizar o melhor para to-

dos; a desrepressão pensênica; o direito universal à autopensenização de todas as consciências;  

a autopercepção máxima do fluxo pensênico no momento evolutivo; o ato de pensenizar de modo 

libertário. 

 

Fatologia: a imperturbabilidade máxima possível no atual momento evolutivo; o empre-

go do perdão; a reciclagem consciencial; o respeito ao nível evolutivo do outro e de si próprio;  

o Paradireito; o Paradever; o Conscienciograma; a Consciencioterapia; a interassistencialidade;  

a dupla evolutiva; a dificuldade de libertar a outra consciência; a ansiedade; a insegurança; a inve-

ja; a mágoa; o rancor; a perda do senso de auteficácia; a vitimização; o medo; o autassédio; o as-

sédio interconsciencial crônico; o fato de se achar melhor se comparado aos demais; a capacidade 

de repensar a ação correta ao perceber erro cometido; a maturidade de corrigir o erro o mais rápi-

do possível; a mudança dos hábitos; a mudança da rotina; o mapeamento das autocorrupções;  

a consolidação da mudança do temperamento; o abertismo consciencial; a ampliação da visão de 

mundo; o livre arbítrio; a omniliberdade. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética parapsíquica pessoal; a vivência da projetabilidade lúcida; a possessão consciencial malig-

na comprometendo a liberdade das consciências; a soltura das energias encefálicas auxiliando na 

manutenção do holopensene pessoal; a retrocognição na condição de vacina de erros há tempos 

cometidos; a megaeuforização; a conexão com as centrais extrafísicas; o parabanho energético;  

o domínio das 40 manobras energéticas; a Cosmoconscienciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ortopensenidade–liberdade consciencial; o sinergismo 

liberdade íntima–libertação grupal. 

Principiologia: o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio do exemplaris-

mo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente ajudar o mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a própria interação 

nas relações conscienciais. 

Teoriologia: a teoria de a reeducação pensênica embasar a mudança do temperamento; 

a teoria de a verdadeira liberdade consciencial se dar pela vivência da ortopensenidade; a teoria 

de toda consciência estar em evolução e qualificando a autopensenidade. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica interassistencial da te-

nepes; a técnica de viver coerentemente; a técnica de anatomizar a própria pensenidade; a técni-

ca da autorreflexão de 5 horas; a técnica do detalhismo; a técnica da conscin cobaia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório do 

estado vibracional; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico 

da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laborató-

rio da docência conscienciológica; o laboratório do voluntariado conscienciológico. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepesso-

logia; o Colégio Invisível da Holofilosofia. 

Efeitologia: o efeito da abertura dos caminhos conscienciais; o efeito da ampliação das 

conexões com os amparadores; o efeito positivo das descablagens energéticas; o efeito halo da 

ampliação positiva das contas correntes egocármica, grupocármica e policármica; o efeito evi-

dente do amadurecimento pessoal; o efeito do distensionamento intraconsciencial; o efeito da 

ampliação da lucidez devido à interação com as energias mais qualificadas; o efeito da realiza-

ção oportuna da entrevista com o Serenão. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo contato com amparadores e energias 

mais equilibradas devido à melhora consciencial. 

Ciclologia: o ciclo pensenidade equilibrada–holopensene saudável; o ciclo homeostáti-

co recin-recomposição-libertação; o ciclo do curso grupocármico interprisão-autovitimização-

-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo pensamento equilibrado–emoção organiza-

da–ação libertária. 

Enumerologia: a protopensenidade egoísta; a neopensenidade cosmoética; a neopense-

nidade interassistencial; a neopensenidade multidimensional; a neopensenidade despertológica;  

a neopensenidade universalista; a neopensenidade cosmovisiológica. 

Binomiologia: o binômio reflexão–ampliação da lucidez; o binômio parapercepção-

-cosmovisão; o binômio autovigilância–renovação pessoal; o binômio libertação pessoal–liber-

tação grupal; o binômio admiração-discordância; o binômio autoeducabilidade-liberdade; o bi-

nômio democracia-liberdade. 

Interaciologia: a interação pensenidade libertadora–ampliação da evolução pessoal; 

a interação amadurecimento pessoal–autorresponsabilidade grupal. 

Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já para realizar a renovação pensênica pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio autaceitação-autoinvestigação-autodiagnóstico-autocons-

ciencioterapia; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo manifestação instintiva / autorreflexão mentalsomá-

tica; o antagonismo ansiedade / ponderação. 
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Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais liberdade a consciência possui, mais acata 

as deliberações do maximecanismo interassistencial. 

Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a autopesquisocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; a lei da ação-reação; a lei de causa  

e efeito; a lei do carma. 

Filiologia: a liberofilia; a recinofilia; a assistenciofilia; a anticonflitofilia; a autopesqui-

sofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a conviviofobia; o combate à conscienciometrofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome de abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania antievolutiva de viver pautado pelas manifestações instintivas sub-

cerebrais. 

Holotecologia: a pensenoteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a convivioteca; 

a holomaturoteca; a assistencioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Pensenologia; a Liberologia; a Autopesquisolo-

gia; a Assistenciologia; a Abertismologia; a Reciclologia; a Holofilosofiologia; a Cosmovisiolo-

gia; a Lucidologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pré-serenona; a conscin tenepessista; conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; a conscin autopesquisadora; a conscin aberta; o ser desperto; o ser interassistencial; 

a conscin decidida a evoluir; a consciência libertadora. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens libertator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens de-

sassediator; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pensenidade libertadora mínima = a manifesta no momento evolutivo da 

consciência ainda na condição de pré-serenona vulgar; pensenidade libertadora avançada = a ma-

nifesta no momento evolutivo da consciência vivenciando a condição do serenismo. 
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Culturologia: a identificação e superação da cultura inútil; a cultura da Cosmoética;  

a cultura da fraternidade; a cultura da interassistencialidade; a cultura da reciclagem intracons-

ciencial; a cultura da evolutividade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Pensenologia, eis, poe exemplo, em ordem alfabética, 7 pen-

senes, compondo conjunto sistêmico capaz de promover maior liberdade de manifestação da 

conscin quando estabelecidos: 

1.  Energopensenes: empregados nas manobras energéticas. 

2.  Fluxopensenes: empregados na busca do equilíbrio, harmonia com o Cosmos. 

3.  Ortopensenes: empregados como norteador da conduta de vida e integridade moral. 

4.  Pacipensenes: empregados na pacificação de conflitos. 

5.  Parapensenes: empregados pelo amparador. 

6.  Reciclopensenes: empregados na renovação íntima. 

7.  Globopensenes: empregados quanto ao bem maior. 

 

Momento. No curso evolutivo, a pensenidade libertadora começa a acontecer quando  

a consciência busca amadurecer através das renovações íntimas, saindo da condição de inter-

prisão. 

 

Liberologia. Pela Cosmovisiologia, eis 63 exemplos ponderáveis de liberdade, listados 

em ordem alfabética, no intuito de proporcionar maior abrangência sobre o tema: 

01. Liberdade aparente. 

02. Liberdade artística. 

03. Liberdade assistencial. 

04. Liberdade cognitiva. 

05. Liberdade comunicativa. 

06. Liberdade consciencial. 

07. Liberdade cultural. 

08. Liberdade da mulher. 

09. Liberdade de ensino. 

10. Liberdade de escolha. 

11. Liberdade de estilo. 

12. Liberdade de evoluir. 

13. Liberdade de expressão. 

14. Liberdade de informação. 

15. Liberdade de ir e vir. 

16. Liberdade de pedir. 

17. Liberdade de se dar liberdade. 

18. Liberdade de trabalho. 

19. Liberdade do clã. 

20. Liberdade do conhecimento. 

21. Liberdade do escravo. 

22. Liberdade do idoso. 

23. Liberdade econômica. 

24. Liberdade egocármica. 

25. Liberdade emocional. 

26. Liberdade energética. 

27. Liberdade espacial. 

28. Liberdade estilística. 

29. Liberdade evolutiva. 

30. Liberdade existencial. 

31. Liberdade extrafísica. 

32. Liberdade financeira. 
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33. Liberdade gastronômica. 

34. Liberdade grafopensênica. 

35. Liberdade grupocármica. 

36. Liberdade ideológica. 

37. Liberdade imagética. 

38. Liberdade interior. 

39. Liberdade intrafísica. 

40. Liberdade mental. 

41. Liberdade multidimensional. 

42. Liberdade para agir. 

43. Liberdade para aprender. 

44. Liberdade para dessomar. 

45. Liberdade paradigmática. 

46. Liberdade parapsíquica. 

47. Liberdade para ressomar. 

48. Liberdade para sentir. 

49. Liberdade para viajar. 

50. Liberdade para viver. 

51. Liberdade pensênica. 

52. Liberdade pesquisística. 

53. Liberdade policármica. 

54. Liberdade política. 

55. Liberdade projetiva. 

56. Liberdade provisória. 

57. Liberdade real. 

58. Liberdade retrocognitiva. 

59. Liberdade sexual. 

60. Liberdade somática. 

61. Liberdade temporal. 

62. Liberdade visual. 

63. Liberdade volitiva. 

 

Perfilologia. De acordo com a Etologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, ao me-

nos 7 perfis conscienciais apresentando necessidade emergencial de desenvolver a pensenidade li-

bertadora na manifestação diária: 

1.  Assediados. A postura vitimizada impedindo a libertação da perseguição. 

2.  Belicistas. O culto ao holopensene da guerra geradora de interprisões. 

3.  Dependentes. A transferência de responsabilidade quanto à própria liberdade. 

4.  Drogaditos. A fuga desesperada de si mesmo (impossibilidade evolutiva), através das 

drogas. 

5.  Egoístas. A visão curta sobre a evolução, colocando-se à frente dos demais. 

6.  Escravagistas. A conduta irracional ao tentar suprimir a liberdade do outro. 

7.  Patopensênicos. O autoconflito constante do microuniverso consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a pensenidade libertadora, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

02.  Autopensene  prioritário:  Autopensenologia;  Homeostático. 

03.  Autopensenização  ilícita:  Patopensenologia;  Nosográfico. 
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04.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

07.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Primeiro  discernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  PENSENIDADE  LIBERTADORA  É  O  CONJUNTO  DE  PEN-
SENES  MAXIFRATERNOS,  ANTINTERPRISÃO,  A  SER  PRIO-
RIZADO  E  VIVENCIADO  PELA  CONSCIÊNCIA  AUTOLÚCIDA,  

DE  AGORA  EM  DIANTE,  NO  CAMINHO  DA  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem empregando de modo consciente esforços 

no sentido de vivenciar nesta vida a pensenidade libertadora avançada? Como avalia os autode-

sempenhos diários para ampliar a liberdade pensênica? 

 
Bibliografia  Específica: 
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p.; 107 caps.; 6 seções; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenti-
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P E N S E N I D A D E    P A R T I D Á R I A  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pensenidade partidária é a manifestação da consciência, intra ou extrafí-

sica, consolidada em posturas, ações e hábitos tendenciosos de acordo com predileções, precon-

cepções ou critérios pessoais, de modo predominante em circunstâncias, relacionamentos e condi-

ções conscienciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogi-

tar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Sécu-

lo XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, 

e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. A palavra partido de-

riva também do idioma Latim, partitus, “que partilhou, que tomou o seu quinhão”. Surgiu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pensenidade partidarista. 2.  Pensenidade sectária. 3.  Pensenização 

tendenciosa. 4.  Automanifestação preconceituosa. 5.  Pensamento segregacionista. 6.  Mentalida-

de segmentada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo partido: 

apartidária; apartidário; apartidarismo; apartidarista; apartidarística; apartidarístico; partidá-

ria; partidário; partidarismo; partidarista; partidarística; partidarístico; partidarização; parti-

darizada; partidarizado; partidarizar; partideira; partideiro; partidismo; partidista; partidoira; 

partidoiro; partidor; partidoura; partidouro. 

Neologia. As 3 expressões compostas pensenidade partidária, pensenidade partidária 

implícita e pensenidade partidária explícita são neologismos técnicos da Autopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Pensenidade imparcial. 2.  Respeito consciencial. 3.  Pensamento 

neutro. 4.  Equidade. 

Estrangeirismologia: o modus operandi da conscin partidária. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Politicologia Cosmoética. 

Coloquiologia. O ditado popular, quem diz o que quer, ouve o que não quer, sintetiza 

possível consequência de atos irrefletidos presentes na pensenidade partidária. 

Citaciologia. A frase, tornada célebre, da militante revolucionária polonesa Rosa Lu-

xemburgo (1871–1919): – Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a pensenidade partidária; o holopensene pessoal do partidarismo; a pense-

nidade militante; a matriz pensênica ectópica; os resquícios do passado ainda vigentes na penseni-

dade atual; a pensenidade partidária consciente demonstrando autocorrupção crassa; a pensenida-

de partidarista ignorada; o fluxo ideativo entrecortado pela patopensenidade; os belicopensenes;  

a belicopensenidade. 

 

Fatologia: o ato de tomar partido; o julgamento precipitado gerando consequências fu-

turas; a heteravaliação sob o ponto de vista restrito; a heterocrítica anticosmoética; a antiassisten-

cialidade segregacionista; a falta de heterocompreensão; o vício do preconceito; a indignação 

quando o fato não ocorre como se esperava; o ato de estar sempre pronto para briga; a animosi-

dade; a dificuldade da isenção perante situações conflituosas; o sim e o não, sem o talvez; a au-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17128 

sência de cosmovisão; as afinidades pelos trafares; a intenção ectópica; a parcialidade; o perfec-

cionismo; a falta de isenção cosmoética; a influência mesológica; a afinidade ideológica; a defesa 

dos fracos e oprimidos; a lavagem cerebral; o senso de justiça permanente; a incompreensão 

quanto à via de mão dupla da vitimização; a influência religiosa multissecular; o antigo algoz, ho-

je vítima; o outro lado da moeda; a convivialidade superficial; as falsas amizades; a quebra da 

amizade; as decepções quando se depara com a realidade distinta do modo como se avaliava de-

terminada pessoa; a quebra da confiança; a decepção quando se julgava ilusoriamente alguém de 

modo positivo e este alguém revela a real personalidade de conscin imatura; a mágoa causada pe-

la desilusão; as acareações; a necessidade de mediação; a arma em punho preparada para derrubar 

o inimigo; o dogmatismo disfarçado de firmeza; as resistências iniciais; a necessidade de provas 

concretas; a resposta imediata como primeira reação; o exagero pela busca do correto; a confliti-

vidade permanente; o foco desfocado; o acerto de contas; o sabor da vingança de modo oculto  

e sutil; o complô grupal; as interprisões grupocármicas; o fim justificando os meios; a chantagem 

quase imperceptível; o radicalismo; os ciúmes dos amigos; as posturas monárquicas de sentir-se 

acima das ideias e das pessoas; a arrogância implícita nas ações; a defesa das pessoas em detri-

mento das ideias; a indignação; as consequências das avaliações precipitadas; a falta de reflexão; 

as crises intraconscienciais por ter cometido injustiça; o pedido de desculpas; o constrangimento; 

o sobrepairamento como recurso profilático do segregacionismo; a paciência para ouvir antes de 

opinar. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a limitação parap-

síquica de perceber parassinais, padrões energéticos e consciexes patológicas; o paradireito do as-

sediador; as farpas energéticas; as retrovidas influenciando o presente; a evocação de consciexes 

justiceiras. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopensenização hígida–autodesassédio holossomático. 

Principiologia: os princípios pessoais rígidos; o princípio da prioridade autopensênica. 

Codigologia: o entendimento, elaboração e aplicação do código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da coerência com a paraprocedência; a teo-

ria da autossuperação evolutiva; a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica da tábula rasa na profilaxia da manifestação partidarista. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico atuando como medicamento eficaz 

para o exercício da convivialidade sadia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da 

Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia. 

Efeitologia: o efeito cascata das pensenidades imaturas; o efeito Hulk. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir das reciclagens intraconscienciais. 

Ciclologia: o ciclo intrafísico evolutivo recin-grafotares; os ciclos de ação-reação inin-

terruptos. 

Enumerologia: a visão dicotômica do certo ou errado; a visão dicotômica do branco ou 

preto; a visão dicotômica de pode ou não pode; a visão dicotômica do amigo ou inimigo; a visão 

dicotômica de algoz ou vítima; a visão dicotômica de patrão ou empregado; a visão dicotômica de 

consciente ou alienado. 

Binomiologia: o binômio autoconflituosidade-heteroconflituosidade. 

Interaciologia: a necessidade de interações pautadas no respeito intra e interconscien-

cial. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17129 

Crescendologia: o crescendo recinológico autoconflituosidade–pacificação íntima;  

o crescendo autocompreensão-heterocompreensão; o crescendo egocarma-duplocarma-grupo-

carma-policarma; o crescendo arrepender-reciclar; o crescendo erro-correção. 

Trinomiologia: o trinômio autopacificação–autodiscernimento–assertividade cosmo-

ética. 

Antagonismologia: o antagonismo ruga na testa / sorriso nos lábios; o antagonismo in-

genuidade / perspicácia; o antagonismo admiração / ojeriza; o antagonismo atração / repulsão; 

o antagonismo ação irrefletida / ação premeditada; o antagonismo autenticidade / inautenticida-

de; o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência; o antagonismo autopacificação / autobe-

licismo; o antagonismo desafeição / perdão; o antagonismo envolvimento / distanciamento; o an-

tagonismo articulação cosmoética / artimanha. 

Paradoxologia: o paradoxo do silêncio poder representar agressão; o paradoxo do si-

lêncio poder servir como defesa. 

Politicologia: a egocracia; a necessidade da política da boa vizinhança; o politicamente 

correto; a democrática liberdade de expressão e manifestação de todas as consciências, inclusive 

dos megassediadores. 

Legislogia: a atuação sutil da lei de talião; a lei da ação e reação; as leis cármicas; a lei 

da afinidade interconsciencial. 

Fobiologia: o medo de errar; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da 

apriorismose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania de se fazer justiça intrafísica representando alto risco de, multidi-

mensionalmente, se cometer injustiças. 

Mitologia: o mito da isenção; a eliminação do mito da perfeição. 

Holotecologia: a pensenoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Egologia; a Apriorismologia; a Antagonis-

mologia; a Interprisiologia; a Anticosmoeticologia; a Parapatologia; a Autotemperamentologia;  

a Autodefinologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência pensenedora partidária; a conscin lúcida; as consciências am-

paradoras; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o apriorista; o militante político; o filiado partidário; o minidissidente; 

o maxidissidente; o trabalhador; o empresário; o governante; o pré-serenão vulgar; o voluntário;  

o cognopolita; o verbetógrafo; o escritor; o intermissivista. 

 

Femininologia: a apriorista; a militante política; a filiada partidária; a minidissidente;  

a maxidissidente; a trabalhadora; a empresária; a governante; a pré-serenona vulgar; a voluntária; 

a cognopolita; a verbetógrafa; a escritora; a intermissivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens 

partidarius; o Homo sapiens antidemocraticus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens ra-

dicalis; o Homo sapiens militantis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pensenidade partidária implícita = o julgamento preconceituoso não ex-

presso; pensenidade partidária explícita = o julgamento preconceituoso verbalizado, oral ou grafi-

camente, em acusação ou defesa de ideias ou consciências. 

 

Culturologia: a cultura da militância política. 
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Interlocução. Na militância político-partidária-esquerdista é praxe a distinção entre 

questões pessoais e questões políticas, quando, após acalourados debates entre diferentes facções, 

correntes ou tendências ideológicas, os companheiros ou camaradas confraternizarem-se, man-

tendo vínculos de amizade independentemente das divergências ideológicas. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 contextos nos quais se notam ím-

petos na manifestação da conscin portadora de pensenidade partidária no dia a dia: 

01.  Amizade. A tendência de defender os amigos, os colegas, os companheiros, os ca-

maradas. 

02.  Categoria. A tendência de defender a categoria profissional, o sindicato, a associa-

ção de funcionários, o clube social da categoria. 

03.  Conjugal. A tendência de defender o duplista, o namorado, o esposo. 

04.  Empresa. A tendência de defender a organização empregadora ou a empresa na qual 

se é sócio. 

05.  Família. A tendência de defender a parentela. 

06.  Graduação. A tendência de defender a instituição de ensino e o curso frequentado. 

07.  Pátria. A tendência de defender a cidade, o estado, o país ou o continente onde nas-

ceu ou vive. 

08.  Político. A tendência de defender a ideologia do partido político. 

09.  Social. A tendência de defender os pobres, os desempregados, o lumpesinato. 

10.  Voluntariado. A tendência de defender a instituição na qual voluntaria. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a pensenidade partidária, indicados para a expansão das 

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

01.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

02.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

03.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

06.  Coedes:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

08.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Dosagem:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Dubiopensenidade:  Autopensenologia;  Neutro. 

11.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Pseudoerro:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

15.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  PARTIDARISMO,  EM  QUAISQUER  CIRCUNSTÂNCIAS,  
REPRESENTA  ANTIASSISTENCIALIDADE.  A  PENSENIDADE  

UNIVERSALISTA  É  MANEIRA  INTELIGENTE  DE  AGREGAR  

VALOR  À  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL  DA  CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta reação partidarista nos pensenes? Ain-

da mantém a tendência de defender algo ou alguém? 
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2003; páginas 15 a 165. 

 

R. S. R. 
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P E N S E N O G R A F I A  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pensenografia é o ato ou efeito de anotar, registrar, digitar os pensenes 

emitidos, experiências adquiridas, conhecimentos hauridos, dificuldades intraconscienciais iden-

tificadas, fenômenos parapsíquicos, recins promovidas e autossuperações vivenciadas para fins de 

autoconscienciometria e autoconsciencioterapia, podendo resultar em futura publicação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogi-

tar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento provém igualmente do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sen-

timent, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de 

saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no 

Século XIV. O termo energia vem do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, ener-

gia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O elemento de 

composição grafia deriva do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; des-

crição”. 

Sinonimologia: 1.  Apontamento pensenográfico. 2.  Autexposição grafopensênica.  

3.  Esboço pensenográfico. 4.  Inventário ideativo gráfico. 

Cognatologia. Eis 5 cognatos derivados do vocábulo pensenografia: pensenografar; 

pensenográfica; pensenográfico; pensenografista; Pensenografologia. 

Neologia. O vocábulo pensenografia e as duas expressões compostas, pensenografia au-

topesquisística e pensenografia pangráfica são neologismos técnicos da Conscienciografologia. 

Antonimologia: 1.  Gescon publicada.  2.  Inatividade conscienciográfica. 3.  Inibição 

grafopensênica. 4.  Desperdício ideativo. 

Estrangeirismologia: a open mind às ideias de equipex conscienciográfica; a expertise 

adquirida com as anotações. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento conscienciográfico. 

Coloquiologia. A expressão popular quem escreve, lê duas vezes ratifica a fixação men-

talsomática da grafia no paracérebro. O provérbio escrever na areia faz o contraponto, demons-

trando a possibilidade de se perder a informação caso não se registre nos meios convencionais. 

Citaciologia. A frase de Caio Plínio Segundo (23–79 e.c.), conhecido por Plinio, o Ve-

lho: – Nulla dies sine linea, é exercício motivador da pensenografia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a pensenografia; o holopensene pessoal da escrita; a ampla e irrestrita li-

berdade de pensenização; o holopensene criativo favorecendo as neoideias; o autopensene cons-

cienciográfico; os grafopensenes eternizados quando publicados. 

 

Fatologia: a predisposição para a escrita; a eliminação da preguiça de anotar; as habili-

dades desperdiçadas; as ectopias conscienciográficas identificadas no momento da escrita; o labor 

necessário ao candidato do autorado conscienciológico; o cotidiano do escritor conscienciológico; 

o dia incompleto se não houver apontamentos realizados; a cláusula pétrea da proéxis de deixar 

grafopensenes tarísticos nesta vida intrafísica; a rotina do registro já impregnada na manifestação 

cotidiana da conscin; o ato de primeiro registrar para depois analisar; a compreensão das experi-

ências somente no ato da leitura; o ato de o registro favorecer a distinção entre fato e elucubração 

mental; o ato de registrar para anatomizar os problemas; as evocações de situações ou consciên-

cias favorecendo a assistência; o arquivo de bobagen, contendo os registros das imaturidades da 
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conscin, sem possibilidade de publicação posterior; a preservação da individualidade do assistido 

evitando-se citar nomes ou eventos evocadores em futuras publicações; a atuação mentalsomática 

preponderante no momento da escrita; o fluxo ideativo sem suspensões; a repetibilidade dos even-

tos só constatada no momento da análise das anotações; a chuveirada ideativa; a garimpagem de 

ideias; a vivência autesclarecedora registrada; os arquivos pessoais do computador; o programa 

de computador compatível com o estilo pessoal de registro; a pena e a caneta simbolizando, cultu-

ralmente, a escrita, mesmo com o advento da informática; o papel e a caneta sempre presentes nos 

bolsos e bolsas dos intermissivistas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o rapport com  

a equipex conscienciográfica; o esbanjamento de amparabilidade conscienciográfica quando não 

há o hábito de anotar; o registro de parafatos colaborando na compreensão da pararrealidade vi-

venciada; a confirmação da ideia através da sinalética energética e parapsíquica já identificada; os 

campos bioenergéticos conscienciográficos instalados nas atividades de escrita; o compromisso 

assumido em Curso Intermissivo (CI) em deixar engramas e gescons nesta vida intrafísica; o om-

bro a ombro com os amparadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideativo conexão com a equipex conscienciográfica– 

–fluidez nas pensatas; o sinergismo recin-registro-releitura; o sinergismo parar para anotar– 

–acelerar para evoluir. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do autesforço 

evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal; o princípio da perseverança na autopenseno-

grafia ininterrupta. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a retribuição através 

das gescon; os códigos linguísticos pessoais para facilitar a grafia rápida. 

Teoriologia: a teoria da grafoassistência; a teoria do pensene; a teoria da gescon;  

a teoria da autassistência conscienciográfica; a teoria semântica; as teorias conscienciológicas 

aplicadas à autocognição da realidade consciencial; a teoria da autopesquisa. 

Tecnologia: a técnica do registro diário; a técnica da recin gerando gescons; a técnica 

das 50 vezes mais; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica servindo de motivador aos aponta-

mentos no ato; a técnica da análise-síntese; o Curso Técnicas Conscienciográficas da União In-

ternacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a técnica da projeciografia. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal na residência proexogênica; o laboratório cons-

cienciológico da grafopensenidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico das 

Dinâmicas Parapsíquicas; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Comunicólo-

gos; o Colégio Invisível da Gesconologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invi-

sível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos 

Pesquisadores. 

Efeitologia: o efeito halo das gescons na vida dos leitores; o efeito bumerangue da in-

terassistência; o efeito da grafia na expansão mentalsomática da conscin; o efeito autodesasse-

diante de extravasar os sentimentos na escrita e, posteriormente, ao reler, racionalizá-los 

gerando compreensões e autossuperações de travões conscienciais; o efeito da conexão ao am-

paro na pacificação íntima necessária para a escrita; o efeito das palavras quando não compõem 

o vocabulário cotidiano da conscin, na confirmação de tratar-se de inspiração de consciexes;  

o efeito da passividade alerta, favorecendo o acesso a retro e neocons; o efeito impactante das 

neoideias. 
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoverpons; as sinapses já conso-

lidadas da ortografia e da gramática linguística facilitando a correta escrita, em quaisquer cir-

cunstâncias. 

Ciclologia: o ciclo vivência-grafia no autorrevezamento existencial. 

Binomiologia: o binômio recin-grafotares; o binômio anotar-relembrar. 

Interaciologia: a interação intermissivista-amparadores. 

Crescendologia: o crescendo anotador-autor-enciclopedista; o crescendo autotares-he-

terotares. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio princípio-meio-fim 

sendo indicativo de início-metade-final; o trinômio princípio-meio-fim sendo sinônimo de funda-

mento-recurso-finalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo preguiça / produtividade; o antagonismo vontade 

débil–vontade inquebrantável; o antagonismo ação / procrastinação. 

Paradoxologia: o paradoxo do esforço de anotar para minimizar o esforço de relembrar. 

Politicologia: a cognocracia; a evoluciocracia; a teaticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à pensenografia diária. 

Filiologia: a grafofilia; a conscienciografofilia; a gesconofilia; a analiticofilia. 

Fobiologia: a grafofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome da graforreia; a síndrome do ansio-

sismo dificultando a pacificação para a escrita. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafoteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca;  

a cognoteca; a autografoteca; a linguisticoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Gesconologia;  

a Autopesquisologia; a Autexperimentologia; a Autodeterminologia; a Autorganizaciologia; a Re-

cinologia; a Megapriorologia; a Pensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin pré-intermissivista; a conscin lúcida;  

a conscin registradora; a conscin enciclopedista; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin 

javalínica; a personalidade polivalente; a personalidade técnica; a conscin-cobaia; a conscin cog-

nopolita; a conscin minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o pesquisador; o escritor; o verbetógrafo; o voluntá-

rio; o tenepessista; o professor; o duplista; o empresário; o gestor; o inversor existencial; o reci-

clante existencial; o retomador de tarefa; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano;  

o projetor consciente; o semperaprendente; o exemplarista evolutivo. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a pesquisadora; a escritora; a verbetógrafa; a voluntá-

ria; a tenepessista; a professora; a duplista; a empresária; a gestora; a inversora existencial; a reci-

clante existencial; a retomadora de tarefa; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a teletertuliana;  

a projetora consciente; a semperaprendente; a exemplarista evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens graphopensenicus; 

o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens experimentatus; 

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens conscien-

tiometricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pensenografia autopesquisística = as anotações dos intermissivistas obje-

tivando a auto e heterotares; pensenografia pangráfica = as pensatas do ofiexista veterano visando 

a maxitares. 
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Culturologia: a cultura da anotação. 

 

Amparabilidade. A atitude ideal é a anotação imediata, enquanto retém a ideia na me-

mória física, para posterior análise da conjuntura intra e extrafísica, sem preocupação com a ori-

gem, se por intuição ou inspiração. Há quem se preocupe se a ideia é pessoal ou advém de ampa-

rador extrafísico. Independente da fonte, se for tarística, a difusão é de interesse dos amparadores 

extrafísicos. Estes, atuando sem o veículo de manifestação somático, encontram-se impossibilita-

dos de fazer apontamentos. Cabe, portanto, à conscin o esforço de manter a fidelidade da ideia re-

cebida pelos amparadores e realizar posteriores revisões, acréscimos e recursos qualificativos. 

 

Taxologia. De acordo com a Conscienciografologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 7 categorias de registros pensenográficos referentes às vivências, aprendizados, conquistas, difi-

culdades, reciclagens, lacunas, inspirações, intercâmbios, ideários e experimentações da conscin: 

1. Autoconscienciometrografia. As anotações das autopesquisas conscienciométricas. 

2. Autoparapercepciografia. As anotações das parapercepções, sinaléticas parapsíqui-

cas, ocorrências energossomáticas e parafenômenos. 

3. Conviviografia. As anotações das vivências relativas às interações duplistas, grupais, 

familiares, profissionais, sociais. 

4. Projeciografia. As anotações das projeções conscienciais e projecioterapias. 

5. Somatografia. As anotações das ocorrências com o soma, moléstias, acompanhamen-

tos terapêuticos, atividades físicas, ciclos hormonais femininos. 

6. Tenepessografia. As anotações da tenepes. 

7. Verponografia. As anotações das verpons hauridas pela expansão mentalsomática em 

campos bioenergéticos conscienciográficos. 

 

Infraestrutura. De acordo com a Metodologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

6 maneiras de proceder os registros pensenográficos: 

1. Autografia: anotação cutânea na palma das mãos, em caráter exceção, quando o au-

tor não está com papel à mão. Importante a reprodução posterior em papel ou computador a fim 

de evitar eliminar a informação com água e sabão. Não recomendado pelo contato da tinta com  

a pele. 

2. Digitação: anotação direta no computador. Aos usuários assíduos da tecnologia. 

3. Relatório: anotação feita por outra pessoa, o escriba. Quando a conscin se encontra 

ministrando aula, dando entrevistas ou impedida de fazer as próprias anotações por limitações so-

máticas. 

4. Fala: repetição mental ou oral. Recurso mnemônico para evitar esquecer a ideia ou  

a experiência, quando não é possível a anotação no presente momento. 

5. Gravação: gravação em aparelhos de áudio ou vídeo para posterior transcrição. No 

caso de relatos projetivos, é relevante ater-se ao fato de, ao acordar, a voz encontrar-se levemente 

rouca e, pela descoincidência, a articulação e a entonação impedirem a correta pronúncia, poden-

do gerar dificuldade para se compreender a própria fala, a posteriori, no translado da informação 

gravada para o papel ou computador. 

6. Caligrafia: anotação diretamente no papel carta (letter), com caneta hidrográfica. 

Considerada ideal pela minimização dos atritos somáticos e eletrônicos ao fluxo ideativo. Essen-

cial a escrita com caligrafia legível para o autor não se arrepender depois, ao não entender a pró-

pria letra. 

 

Tipologia. De acordo com a Estilisticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 for-

mas de transcrição dos registros pensenográficos para o computador pessoal: 

1. Arquivos: criação de diversos arquivos, contendo nomes das respectivas linhas temá-

ticas de interesse para posterior preenchimento das informações e ideias associadas ao tema. 

Quando nada houver sobre o assunto, o arquivo se encontrará em branco, apenas lembrando 

quanto à ausência de registro naquela área. 
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2. Criptografia: elaboração de sinais e códigos pessoais de registro, compreensíveis 

apenas a quem anotou. 

3. Enumerações: constituição de listagens de acordo com palavras-chave ou temas, ao 

estilo de listas de brainstorming, contendo as associações de ideias possíveis pensadas até o mo-

mento do registro. 

4. Formulários: composição de planilhas com sistemas de classificação dos registros 

para posterior transposição em gráficos avaliativos quando, então, os dados podem ser quanti-

ficados pelo nível de repetibilidade das ocorrências. 

5. Infografia: representação em esquemas ilustrativos ou fluxogramas, quando a capa-

cidade de conexão ideativa se dá por imagens ou por setas indicativas lógicas. 

6. Narração: produção em forma de texto corrido, de acordo com ordem lógica estabe-

lecida pela própria conscin. 

7. Pensatas: translação diretamente em textuário específico, com formato autexplicativo 

a cada sentença, anotada em folha de papel carta, devidamente titulada, compondo pilha de má-

ximas e acervo ideativo do autor experiente, em ordem alfabética, para utilização nas gescons em 

fase de elaboração. 

 

Publicação. De acordo com a Gesconologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

4 modos de se aproveitar os arquivos pessoais de registros pensenográficos acumulados, publi-

cando-os posteriormente seguindo o padrão conformático adotado pela equipe editorial e produ-

tora: 

1. Curso: elaboração de cursos temáticos em vídeos. 

2. Apostila: elaboração de apostilas didáticas para cursos. 

3. Artigo: elaboração de artigos científicos. 

4. Verbete: elaboração de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. 

5. Livro: elaboração de livros conscienciológicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a pensenografia, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

03.  Coleta  seletiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

08.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

09.  Inspiração:  Heuristicologia;  Neutro. 

10.  Lateropensene:  Lateropensenologia;  Neutro. 

11.  Picotagem  das  ideias:  Exaustivologia;  Neutro. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Síndrome  da  inércia  grafopensênica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  de  Amiel:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Textículo:  Grafopensenologia;  Neutro. 
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REGISTRAR,  NO PRESENTE,  A  AUTOVIVÊNCIA  COTIDIANA  

SIGNIFICA  FAVORECER,  NO  FUTURO,  A  REMEMORAÇÃO  

DAS  EXPERIÊNCIAS.  QUEM  NÃO  ANOTA,  DESPERDIÇA  

IDEIAS,  VERPONS  E  AMPARO  CONSCIENCIOGRÁFICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já consolidou o hábito de anotar as ocorrências 

vivenciadas no cotidiano? Confia somente na memória para reter os detalhes experienciados? 

 

R. S. R. 
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P E N S E N O S F E R A  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pensenosfera é a atmosfera pensênica ou ambiente intrafísico ou extrafí-

sico fixador do conjunto de pensenes agregados ou consolidados, seja da conscin apenas ou de to-

do o grupo evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, “pensar; cogi-

tar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra 

sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, 

“sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber 

qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, ener-

gia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O elemento de 

composição sfera vem do idioma Latim, sphaera, “esfera; globo”, e este do idioma Grego, 

sphaîra, “todo corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos diversos em forma redonda; globo 

terrestre”. O vocábulo esfera apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Esfera de ação da autopensenidade. 02.  Atmosfera pensênica.  

03.  Ambiente pensênico. 04.  Agregado pensênico. 05.  Gravitação pensênica. 06.  Contexto pen-

sênico. 07.  Holopensene pessoal. 08.  Holopensene grupal. 09.  Zona pensênica. 10.  Psicosfera. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo esfera: ae-

rosfera; atmosfera; biosfera; ecosfera; energosfera; esférica; esfericarpo; esfericidade; esférico; 

esferista; esferistério; esferística; esferístico; esferócito; esferocitose; esferográfica; esferoidal; 

esferoide; esferoideo; esferométrico; esferômetro; esferoplasto; esferorradiano; esférula; esferu-

lita; esferulítica; esferulítico; geosfera; hemisfério; hidrosfera; Holosfera; microsfera; pensenos-

fera; psicosfera; semiesfera; talassosfera. 

Neologia. O vocábulo pensenosfera e as 3 expressões compostas pensenosfera egocár-

mica, pensenosfera grupocármica e pensenosfera policármica são neologismos técnicos da Pen-

senologia. 

Antonimologia: 1.  Comunex. 2.  Vida extraterrestre. 3.  Estação espacial. 4.  Base inter-

planetária. 5.  Espaço intergalático. 6.  Colônia bacteriana. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Neopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopensenização. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a pensenosfera; o holopensene pessoal; o holopensene grupal; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade autopensênica; as fixações 

pensenosféricas; a pressão pensenosférica; os grupopensenes; a grupopensenidade; os grafopense-

nes; a grafopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os xenopensenes; a xenopen-

senidade. 

 

Fatologia: o fato do pensamento ser contínuo na consciência. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a energosfera como produto da pensenosfera pessoal; o desafio 

evolutivo de aprimorar a pensenosfera pessoal para interligá-la à Central Extrafísica da Verdade 

(CEV). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostática;  

o sinergismo entre pensenosferas na coautoria; o sinergismo pensenosfera da conscin-sensitiva 

cosmoética–pensenosfera da consciex-amparadora na produção de neoverpons; o sinergismo 

evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas. 

Principiologia: o princípio da autevolução ser a autodepuração cosmoética da pense-

nosfera pessoal; o princípio dos contágios holopensênicos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando evolutivamente  

a pensenosfera. 

Teoriologia: a teoria da indissociabilidade do pensene; a teoria do pensene ser a unida-

de de manifestação prática da consciência. 

Tecnologia: a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão; 

a técnica desassediadora de identificação dos xenopensenes; a técnica da retilinearidade auto-

pensênica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenologistas. 

Efeitologia: os efeitos da pensenosfera no espaço circundante, intra e extrafísico, afe-

tando direta ou indiretamente outras pensenosferas. 

Ciclologia: o primado da pensenosfera no ciclo mentalsomático. 

Binomiologia: o binômio pensenosfera-energosfera; o binômio pensenosfera–assinatu-

ra pensênica. 

Interaciologia: a interação autopensene-pensenosfera. 

Crescendologia: o crescendo pensenosfera infantil–pensenosfera adulta. 

Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográ-

fica; o antagonismo pensenosfera organizada / pensenosfera caótica; o antagonismo pensenosfe-

ra defendida / pensenosfera indefesa. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a cosmopensenofilia. 

Sindromologia: a pensenosfera intoxicada na síndrome da patopensenidade. 

Mitologia: o mito da privacidade pensênica. 

Holotecologia: a pensenoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Holopensenologia; a Materpensenologia; a Gra-

fopensenologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia; a Intencionolo-

gia; a Autodiscernimentologia; a Mesologia; a Extrafisicologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens holopensenicus; o Homo sapiens holopensenor; o Homo 

sapiens holopensenologus; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens inductorpense-

nicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pensenosfera egocármica = a da consciência egocêntrica; pensenosfera 

grupocármica = a da equipe de trabalho em andamento; pensenosfera policármica = a da ofiex 

pessoal ativa. 

 

Culturologia: a cultura da Pensenologia. 

 

Interrelaciologia. Sob a ótica da Holomaturologia, importa considerar nas pesquisas da 

pensenosfera, por exemplo, 50 categorias de realidades ou conceitos relacionados, com aproxima-

ções simples, aqui dispostos na ordem alfabética: 

01.  Ambiente. 

02.  Ambientex. 

03.  Amplitude. 

04.  Área. 

05.  Atmosfera. 

06.  Aura. 

07.  Bairro. 

08.  Campo. 

09.  Cenário. 

10.  Cenografia. 

11.  Circuito. 

12.  Clima. 

13.  Comunex. 

14.  Comunidade. 

15.  Contexto. 

16.  Contingenciamento. 

17.  Conurbação. 

18.  Cosmorama. 

19.  Distrito. 

20.  Domínio. 

21.  Ecologia. 

22.  Egrégora. 

23.  Energosfera. 

24.  Espaço. 

25.  Holopensene. 

26.  Horizonte. 

27.  Instância. 

28.  Locação. 
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29.  Lugar. 

30.  Meio. 

31.  Mundo. 

32.  Ofiex. 

33.  Órbita. 

34.  Paisagem. 

35.  Palco. 

36.  Panóptico. 

37.  Panorama. 

38.  Parâmetro. 

39.  Periferia. 

40.  Psicosfera. 

41.  Quarteirão. 

42.  Recinto. 

43.  Sítio. 

44.  Sociex. 

45.  Socin. 

46.  Subúrbio. 

47.  Teatro. 

48.  Terreno. 

49.  Universo. 

50.  Zona. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

07.  Holopensene:  Holopensenologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Indutor  holopensênico:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Materpensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

12.  Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

13.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

A  AUSCULTAÇÃO  PERIÓDICA  DA  QUALIDADE  DA  PRÓ-
PRIA  PENSENOSFERA  É  PROVIDÊNCIA  INTELIGENTE  

PARA  TODA  CONSCIN  LÚCIDA  QUANDO  INTERESSADA 
NA  DINAMIZAÇÃO  DA  AUTEVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive em pensenosfera sadia? Todo dia? O dia 

todo? 
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P E N T A T L O    A U T O D E S A S S E D I A D O R  
( A U T O D E S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pentatlo autodesassediador é o conjunto de 5 atitudes profiláticas, cos-

moéticas, autoimpostas pela conscin lúcida, homem ou mulher, nas manifestações autopensênicas 

e nas interrelações conscienciais, perante fatos e parafatos, composto pelo destemor, desdramati-

zação, desrepressão, descondicionamento e desassimilação, no exercício da autolucidez rumo  

à desperticidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pentatlo vem do idioma Grego, pentathlon, “pentatlo; atleta trei-

nado no pentatlo; os 5 principais exercícios esportivos praticados entre os gregos”. Surgiu no Sé-

culo XVIII. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si 

proprio”. O prefixo des procede do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; se-

paração; divisão; afastamento; supressão”. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, 

e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Ita-

liano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Instrumental de autodesassédio. 2.  Condições basilares autodesasse-

diantes. 3.  Pentatlo autovigilante. 

Neologia. As 3 expressões compostas pentatlo autodesassediador, pentatlo autodesasse-

diador inicial e pentatlo autodesassediador avançado são neologismos técnicos da Autodesas-

sediologia. 

Antonimologia: 1.  Pentatlo autassediador. 2.  Pentatlo obnubilador. 

Estrangeirismologia: o modus operandi autodesassediador; a vis conservatrix evolutiva 

do autodesassédio consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autabsolutismo perante a autodesassedialidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Há vidas inasse-

diadas. 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodesassédio; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os autopensenes; a autopensenidade; os materpensenes; a materpensenidade; os qualipense-

nes; a qualipensenidade; a pensenosfera autodesassediante; a retilinearidade pensênica; a agenda 

de autopensenização; a assinatura pensênica; os lateropensenes; a lateropensenidade; o holopen-

sene desassediado; a autodisciplina pensênica; a desopressão holopensênica; o desassédio dos 

contrapensenes; a trilha energética deixada pelo ato de pensenizar; a vivência da autoimunidade 

pensênica. 

 

Fatologia: o pentatlo autodesassediador; o exercício da autodesassedialidade; o apren-

dizado crescente do autodesassédio; o pentatlo funcionando ao modo de ferramenta de autossus-

tentabilidade evolutiva; a autossuperação da incompetência energética; a eliminação dos bloquei-

os parapsíquicos; a autorrefratariedade cosmoética; as assimilações simpáticas hígidas; o ato de 

não se deixar constranger; o destemor cosmoético; a desdramatização dos problemas pessoais;  

o desassombro e a desdramatização dos noticiários; a autocrítica permanente; a autovivência teá-

tica da Higiene Consciencial; os descondicionamentos sociais e religiosos; a doutrinação patoló-

gica; a modelagem ideológica; a vassalagem consciencial; a alienação mística e genuflexa; a des-

repressão mentalsomática; a vigilância autopensênica; as autexpressões libertadoras; a liberdade 

de expressão consciencial cosmoética; a autolibertação das coleiras do ego; a autolibertação dos 

idiotismos culturais; o exercício constante da neofilia; o abertismo consciencial; a substituição da 

dependência milenar pela interdependência evolutiva; a opção pelo autodesassédio; a saída lúcida 
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da condição da lavagem cerebral e subcerebral; a capacidade pessoal de autodesopressão;  

a preservação do equilíbrio íntimo perante as pressões externas; a visão pluralista; os antiacumpli-

ciamentos quanto às interprisões grupocármicas. 

 

Parafatologia: o autodesassédio a partir da autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; o desenvolvimento da autonomia energética; o desenvolvimento do parapsiquismo inter-

assistencial avançado; os desbloqueios holochacrais; a autoliderança multidimensional; as proje-

ções lúcidas baratrosféricas colocando em xeque o pentatlo autodesassediador; o desassombro pe-

rante parafatos inusitados nas projeções lúcidas; a labilidade parapsíquica causando a oscilação da 

manifestação consciencial; a saída lúcida da condição da lavagem paracerebral; a paragenética 

pessoal vivenciada de modo lúcido; o autencapsulamento cosmoético profilático; a aplicação da 

Autabsolutismologia na superação da fôrma holopensênica patológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo autodesassédio-hete-

rodesassédio; o sinergismo pensenização sadia–ação correta; o sinergismo das afinidades inter-

conscienciais; o sinergismo Higiene Consciencial–Higiene Ambiental; o sinergismo Voliciologia- 

-Terapeuticologia; o sinergismo interleitura parapsicosférica–autoprontidão energossomática. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado a si próprio; o princípio da reti-

linearidade autopensênica; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da despertici-

dade; o princípio patológico da autassedialidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da vivência humana inteligente. 

Codigologia: a atualização constante do código pessoal de Cosmoética (CPC); o auto-

desassédio como cláusula pétrea do CPC; o código evolutivo dos intermissivistas; o código de 

conduta do inversor existencial; o código de conduta do proexista. 

Teoriologia: a teoria do autodesassédio; a teoria das projeções lúcidas desassediado-

ras; a teoria da retilinearidade autopensênica; a teoria do ser desassediado permanente total. 

Tecnologia: as técnicas bioenergéticas aplicadas ao autodesassédio; as técnicas de au-

todesassedialidade cognitiva; as técnicas conscienciométricas; a técnica da conscin-cobaia;  

as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da desas-

sedialidade direta; a técnica das 40 manobras energéticas; a técnica da recéxis. 

Voluntariologia: a aplicação teática do pentatlo autodesassediador qualificando o volun-

tariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratóri-

o conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Tene-

pessologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico 

da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Desassedio-

logia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Co-

légio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível 

da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito salutar das paradas para reflexão; os efeitos colaterais negativos 

da educação formal; os efeitos nefastos das religiões; os efeitos autodesassediantes do trabalho 

com as energias conscienciais (ECs); os efeitos libertários da autoconsciencialidade multidi-

mensional; os efeitos da matriz cultural; os efeitos da matriz mental. 

Neossinapsologia: a desrepressão possibilitando o fluxo das neossinapses; os descondi-

cionamentos abrindo espaço para neossinapses; as neossinapses recicladoras promovidas pelas 

desassimilações; o destemor levando a neossinapses assistenciais; as neossinapses proporcio-

nando postura desdramatizada; a anticredulidade corroborando para a aquisição de neossinap-

ses. 
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Ciclologia: o ciclo autodesassédio-heterodesassédio-desassédio; o ciclo acoplamento 

energético–assimilação energética–desassimilação energética; o ciclo tenepes-ofiex-despertici-

dade; o ciclo ritmado da evolução consciencial; o ciclo interprisão-recomposição-libertação;  

o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrenta-

mento-autossuperação; o ciclo assimilação simpática–desassimilação simpática. 

Enumerologia: o treinamento autopensênico; as opções autopensênicas; a imunidade 

autopensênica; o equilíbrio autopensênico; a autonomia autopensênica; a autoliderança autopen-

sênica; as atitudes profiláticas autopensênicas. O desassombro autopensênico; a desdramatização 

autopensênica; os descondicionamentos autopensênicos; a desrepressão autopensênica; a desas-

similação autopensênica; o desbloqueio autopensênico; o desassédio autopensênico. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância perante as manifestações heteropen-

sênicas. 

Interaciologia: a interação destemor racional frente ao assédio–destemor cosmoético 

frente ao desassédio; a interação desdramatização dos conflitos conscienciais–resolução dos 

conflitos conscienciais; a interação desrepressão parapsíquica–desassédio interconsciencial; 

a interação condicionamento holochacral–descondicionamento cultural; a interação tenepesso-

lógica assimilação energética patológica–desassimilação energética sadia. 

Crescendologia: o crescendo autocrítica apurada–CPC vivenciado–autodesassédio re-

alizado; o crescendo autodiscernimento-evolutividade; o crescendo autorganização física–retili-

nearidade autopensênica; o crescendo retroassinaturas da fôrma holopensênica–neoassinaturas 

do holopensene recinológico; o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia; o crescendo autoimper-

doador-heteroperdoador; o crescendo exigências-concessões; o crescendo hipoacuidade-normo-

acuidade-hiperacuidade; o crescendo leitura pessoal–autorreflexões; o crescendo maturidade bi-

ológica–maturidade consciencial; o crescendo psicosfera pessoal débil–psicosfera pessoal ma-

jestosa; o crescendo trafal-trafor; o crescendo tratamento ambulatorial–tratamento cirúrgico;  

o crescendo retroabordagem mesmexológica–neoabordagem evoluciológica. 

Trinomiologia: o trinômio Subcerebrologia-Cerebrologia-Paracerebrologia; o trinô-

mio Psicopatologia-Psiquiatria-Parapatologia; o trinômio Despertologia-Cosmoconscienciolo-

gia-Serenologia; o trinômio Conviviologia-Sociologia-Parassociologia; o trinômio Parageneti-

cologia-Ressomatologia-Dessomatologia; o trinômio Conscienciometrologia-Experimentologia- 

-Autopesquisologia; o trinômio Cosmoeticologia-Paraprofilaxiologia-Homeostaticologia. 

Antagonismologia: o antagonismo  autassédio consciencial / autodesassédio conscien-

cial; o antagonismo autorrepressão irracional / autodesrepressão racional; o antagonismo dra-

matização emocional / desdramatização emocional; o antagonismo condicionamento social / des-

condicionamento comportamental; o antagonismo medo limitante / destemor libertário; o anta-

gonismo assimilação patológica / desassimilação hígida. 

Politicologia: a política pessoal da autoimunidade contra as manipulações conscienciais; 

a Diplomacia Cosmoética; a democracia vivenciada; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evolu-

ciocracia; a conscienciocracia; a busca pelo transnacionalismo rumo à cosmocracia. 

Legislogia: a lei natural de neutralização dos excessos; a lei da interdependência evo-

lutiva; as leis das seriéxis; as leis dos direitos interconscienciais; a Paradireitologia; a lei da in-

terassistencialidade; a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia; a lei da inse-

parabilidade grupocármica; a lei de jângal; a lei de ação e reação; as leis racionais da Cosmoé-

tica; a lei da grupalidade; a lei da intercooperatividade; a lei da intransferibilidade. 

Filiologia: a autodesassediofilia; a autodeterminofilia; a recinofilia; a autodisciplinofilia; 

a cosmoeticofilia; a raciocinofilia; a assistenciofilia; a despertofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a profilaxia da autorraciocinofobia; a eliminação da heterorraciocinofobia;  

a superação da neofobia; o sobrepujamento da discernimentofobia; a erradicação da autopesquiso-

fobia; a profilaxia da recexofobia; a remoção da energeticofobia; a eliminação da tropofobia;  

a evitação da hipengiofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da autovitimização; a superação da síndrome 

do infantilismo; a eliminação da síndrome do medo; o sobrepujamento da síndrome da inseguran-

ça; a erradicação síndrome da ectopia afetiva (SEA); a saída da síndrome de Gabriela; a remoção 
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da síndrome da subconsciencialidade; a profilaxia da síndrome da acídia consciencial; a supera-

ção da síndrome da santificação; a eliminação da síndrome do cacoete holobiográfico; o sobre-

pujamento da síndrome da autossantificação; a erradicação da síndrome da subestimação; a saída 

da síndrome da pré-derrota; a profilaxia da síndrome do ostracismo; a superação da síndrome de 

Poliana; a evitação da síndrome da alienação parental. 

Holotecologia: a teaticoteca; a convivioteca; cosmoeticoteca; a consciencioteca; a pen-

senoteca; a despertoteca; a assistencioteca; a hemeroteca; a experimentoteca; a psicologoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodesassediologia; a Conviviologia; a Parapsiquismologia;  

a Evoluciologia; a Desassediologia; a Taristicologia; a Despertologia; a Autoconsciencioterapia;  

a Parapedagogiologia; a Autocogniciologia; a Autonomologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

intrafisico; 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 duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação; o desassediólogo; o desassediologista; o assistenció- 

logo. 

 

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

intrafisica; 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 duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a desassedióloga; a desassediologista; a assisten-

cióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens desobsessus; o Ho-

mo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens energovibrator;  

o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pentatlo autodesassediador inicial = aquele promotor da autopenseniza-

ção sadia intermitente da conscin lúcida; pentatlo autodesassediador avançado = aquele promotor 

da ortopensenização duradoura do ser predesperto. 

 

Culturologia: os descondicionamentos da cultura familiar; a cultura conscienciológica; 

a cultura da liberdade; a cultura evolutiva; a cultura parapsíquica; a cultura universalista; a cul-

tura da autorreeducação; a cultura multidimensional; a cultura holossomática. 
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Taxologia. Sob a ótica da Habitologia, eis em ordem alfabética, 5 atitudes profiláticas 

componentes do pentatlo autodesassediador, passíveis de aplicabilidade no dia a dia da conscin 

lúcida: 

1.  Desassimilação: dos miniautassédios emocionais; das energias dos assistidos; da is-

cagem inconsciente; das autointoxicações energéticas; dos autencapsulamentos patológicos; dos 

pertúrbios gerados pela pensenidade ilícita; das heterocríticas anticosmoéticas; dos cacoetes ho-

lobiográficos. 
2.  Descondicionamento: das reações emocionais patológicas; das reatividades instinti-

vas; dos anseios e expectativas; da agressividade silenciosa e explícita; do papel de vítima; das re-

ações inadequadas; das chantagens emocionais. 

3.  Desdramatização: das incompreensões grupocármicas; da interassistência; das opor-

tunidades conciliatórias; dos mata-burros evolutivos; do gargalo evolutivo; das autorreciclagens 

libertadoras das interprisões; das interferências assediadoras; das crises de crescimento; das 

autossuperações. 

4.  Desrepressão: ante os desafios da existência; da heterocrítica cosmoética; do diálogo 

duplista; do parapsiquismo; das autopotencialidades; dos trafores e trafais; da autoliderança tarís-

tica; da autoconscienciometria; da comunicabilidade cosmoética; do holossoma; do holopensene 

pessoal; da intelectualidade; da autestima cognitiva; dos condicionamentos seculares. 

5.  Destemor: das próprias emoções desagradáveis; da Dessomatologia; do omniquestio-

namento; do parapsiquismo lúcido; das consciexes e conscins patológicas; das mazelas da vida; 

da autolibertação; da velhice. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pentatlo autodesassediador, indicados para a expansão 

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

01.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Autamparo:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

04.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

08.  Desdramatização:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

11.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

12.  Holopensene  desrepressor:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

13.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

14.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Pergunta  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

 

NA  ESFERA  TERRESTRE,  O  PENTATLO  AUTODESASSE-
DIADOR  É  MEDIDA  INTELIGENTE  E  PROFILÁTICA  APLICA-

DA  À  CONVIVIALIDADE  HUMANA,  INDEPENDENTEMENTE  

DE  ÉPOCA,  LUGAR,  INSTITUIÇÃO,  PESSOA,  OU  GRUPO. 
 

Questionologia. Com qual frequência você, leitor ou leitora, aplica as medidas profi-

láticas propostas no pentatlo autodesassediador? Quais resultados evolutivos obteve? 
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P E N T A T L O    D U P L I S T A  
( DU P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pentatlo duplista é o conjunto de vivências dos 5 principais exercícios, 

modalidades assistenciais, autovivências ou feitos evolutivos, praticados pelos 2 parceiros, ho-

mem e mulher, intermissivistas, cognopolitas, da dupla evolutiva bem-sucedida, notadamente no 

holopensene da Cognópolis, a partir deste Terceiro Milênio, na Terra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pentatlo vem do idioma Grego, péntathlon, “pentatlo; atleta treina-

do no pentatlo; os 5 principais exercícios esportivos praticados entre os gregos”. Surgiu no Século 

XVIII. O vocábulo duplo deriva do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Apareceu em 1651. 

Sinonimologia: 01.  Pentatlo em parceria. 02.  Pentatlo evolutivo. 03.  Pentatlo parapsí-

quico. 04.  Pentatlo interassistencial. 05.  Pentatlo invexológico. 06.  Duplologia máxima. 07.  Ta-

xologia da solidariedade. 08.  Faixa da autodesperticidade. 09.  Hierarquia interassistencial. 10.  

Nível da autopolicarmalidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo pentatlo: 

pentatleta; pentatlista; pentatlon; pentatlonista. 

Neologia. As 3 expressões compostas pentatlo duplista, pentatlo duplista elementar  

e pentatlo duplista superior são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 01.  Triatletismo conscienciológico. 02.  Tridotalidade consciencial.  

03.  Jubileu evolutivo. 04.  Pentatlo convencional. 05.  Vida humana antiparapsíquica. 06.  Vida 

humana antiassistencial. 07.  Faixa da indisponibilidade pessoal. 08.  Nível da antidesperticidade. 

09.  Índice da antiassistencialidade. 10.  Hierarquia da antipolicarmalidade. 

Estrangeirismologia: o status evolutivo harmônico de ambos os parceiros duplistas;  

o ranking da assistencialidade interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodis-

cernimento quanto à evolutividade duplológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; o holopensene cosmoético a 2; o universo dual da dupla evolutiva. 

 

Fatologia: a intervivência das conscins-parceiras no pentatlo duplista; a autossuficiência 

evolutiva; a exequibilidade do pentatlo duplista; o entrosamento evoluído entre duas conscins;  

a intercooperação evolutiva a 2; a consecução conjunta da proéxis; a tares cosmoética a 2; o vín-

culo consciencial profundo no desempenho da proéxis a 2; os estímulos da Comunidade Cons-

cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Cognópolis; o Manual da Dupla Evolutiva;  

o Manual da Proéxis; o livro Conscienciograma; o megacurrículo evolutivo; a parceria ideal;  

a dupla evolutiva ideal. 

 

Parafatologia: o pentatlo duplista; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a integração a 2 na tenepes em separado; a inte-

gração a 2 na ofiex em separado; os acoplamentos energéticos, espontâneos, a 2; a intercorrência 

da cipriene. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório consciencio-

lógico Serenarium. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmocracia; a assistenciocracia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a duplofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a pentatloteca; a proexoteca; a socio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Intrafisicologia; a Invexologia; a Evoluciologia;  

a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia;  

a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin evolutivamente ranqueada; o casal íntimo; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tridotatus; o Homo 

sapiens inversor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

offiexista; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pentatlo duplista elementar = o desempenho das 5 vivências principais 

da existência humana até os 60 anos de idade física; pentatlo duplista superior = o desempenho 

das 5 vivências principais da existência humana até os 90 anos de idade física. 

 

Caracterologia. No âmbito da Interassistenciologia, eis, na ordem funcional, evolutiva, 

as vivências principais, na existência intrafísica, o ideal para o desempenho das 5 modalidades in-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17151 

terassistenciais, simultâneas, dos 2 parceiros da dupla evolutiva exitosa, ao completar, por exem-

plo, 4 décadas de existência conjunta, neste Terceiro Milênio, na Terra: 

1.  Invexologia: a vivência simultânea da inversão existencial (invéxis), incluindo o esta-

do vibracional profilático, o arco voltaico craniochacral, a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal e o voluntariado interassistencial (vínculo consciencial). 

2.  Tenepessologia: a vivência simultânea das tarefas energéticas, pessoais (tenepes), 

diárias, interassistenciais. 

3.  Epiconologia: a vivência simultânea da condição do epicentrismo consciencial (epi-

con lúcido, homem ou mulher), empregando as paraperceptibilidades na interassistencialidade lú-

cida. 

4.  Despertologia: a vivência simultânea da condição do desassediado permanente total 

(desperto, homem ou mulher) no desenvolvimento do trabalho interassistencial. 

5.  Ofiexologia: a vivência simultânea da manutenção da oficina extrafísica (ofiex), pes-

soal, interassistencial. 

 

Conexologia. Segundo a Evoluciologia, consequência das mais avançadas do pentatlo 

duplista é a condição de minipeças conjugadas dos 2 parceiros da dupla evolutiva bem-sucedida, 

dentro do maximecanismo interassistencial, interdimensional. Não é difícil imaginar os efeitos 

positivos para as duas consciências neste nível de evolução, por exemplo, a macrossomaticidade, 

o emprego do paramicrochip, os autorrevezamentos interexistenciais e outros, já com vistas  

à condição da semiconsciex dentro da Paratecnologia Evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o pentatlo duplista, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  PENTATLO  DUPLISTA  É  A  CULMINAÇÃO  E  O  COROA- 
MENTO  DO  ESFORÇO  E  DO  AUTODESEMPENHO  MÁXIMO  

DOS  PARCEIROS  DAS  DUPLAS  EVOLUTIVAS  NA  VIDA  

INEVITÁVEL  NESTA  DESAFIADORA  DIMENSÃO  HUMANA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o pentatlo duplista nesta atual 

existência intrafísica? Ainda há possibilidades pessoais para tal desafio máximo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 1 a 208. 
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P E R C E N T U A L    D E    R A C I O N A L I D A D E  
( A U T O R R A C I O C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O percentual de racionalidade é o nível exato da atuação da razão nas ma-

nifestações gerais da conscin, homem ou mulher, sobre as reações instintivas, animais, vegetati-

vas ou do porão consciencial, em qualquer fase da existência humana. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra percentual é constituída pelas expressões do idioma Latim, per, 

“por”, e centum, “cento”. Apareceu no Século XX. O termo racionalidade vem do mesmo idioma 

Latim, rationalitas, “faculdade de raciocinar”, derivado de rationalis, “contável; calculável; ra-

cional; dotado de razão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; proje-

to; método; raciocínio; doutrina; razão determinante”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Nível da razão. 2.  Especificação do raciocínio. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo percentual: 

megapercentual; minipercentual; percentagem; percentagista; percentil; percentilagem; percen-

tualidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas percentual de racionalidade, percentual de racio-

nalidade primitivo e percentual de racionalidade evoluído são neologismos técnicos da Autorra-

ciocinologia. 

Antonimologia: 1.  Percentual de irracionalidade. 2.  Nível de instintividade. 3.  Percen-

tual de infantilidade. 4.  Percentual de insensatez. 5.  Percentual de obtusidade. 6.  Percentual de 

incoerência. 7.  Percentual de robotização. 

Estrangeirismologia: o Intentionarium; o Recexarium; o saldo do curriculum vitae 

multiexistencial; a apex mentis; o background consciencial; o principium incredulitatis; o must 

intelectivo; as smart choices intelectuais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da autorracionalidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade cosmoética; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mega-

pensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade autopensê-

nica; a racionalidade como sendo a primopensenidade; o nível de carregamento no pen nos auto-

pensenes. 

 

Fatologia: o percentual de racionalidade; a relação expressa em percentagens quanto  

à racionalidade vivida pela consciência; a rigor, sem racionalidade inexiste autodiscernimento;  

a racionalidade cosmoética; a racionalidade superintendendo a imaginação pessoal; a hololucidez 

pessoal; a razão tomada como alicerce da vida humana; o percentual do senso de racionalidade 

teática; a racionalidade evolutiva do evoluciólogo; a racionalidade serena do Serenão; a racionali-

dade galáctica da Consciex Livre (CL). 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o aumento inédito no percentual de racionalidade no extrapolacio-

nismo parapsíquico; o grau de racionalidade aplicada ao autoparapsiquismo; a máxima raciona-

lidade humana exemplificada anonimamente na Serenologia. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo criativo imaginação-racionalidade; o sinergismo autor-

ganização ideativa–racionalidade máxima–holopensene do discernimento; o sinergismo psiquis-

mo-parapsiquismo; o sinergismo Ciência Convencional–Ciência Conscienciologia; o sinergismo 

criatividade comunicativa–racionalidade estilística; o sinergismo racionalidade cosmoética–cos-

movisão multidimensional. 

Principiologia: os desafios dos princípios da Conscienciologia; os princípios conscien-

ciocêntricos; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da descrença; o princípio da 

verpon; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da racionalidade; o princípio racional de não ir contra os fatos e parafatos; o princí-

pio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo. 

Codigologia: a inteligência do embasamento do código pessoal de Cosmoética (CPC) 

objetivando a completude máxima da racionalidade atual. 

Teoriologia: a teoria da racionalidade humana; a teoria do autodidatismo permanente; 

a teoria da robéxis. 

Tecnologia: as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da ta-

res; a técnica do dissentimento; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; a técnica da 

dialética; a técnica da polêmica; a técnica da réplica; a técnica da tréplica; a técnica da Cos-

moética Destrutiva; a técnica da racionalidade científica; a técnica de reavaliação das autocon-

vicções; as técnicas conscienciométricas. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à reeducação tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível da Desassedio-

logia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito ha-

lo das pesquisas multidimensionais; os efeitos nocivos dos erros de raciocínio; os efeitos tarísti-

cos das argumentações racionais irresistíveis. 

Ciclologia: o ciclo circadiano aplicado com racionalidade; o ciclo multiexistencial pes-

soal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a maturidade da consciência; a lógica da consciência; o discernimento 

da consciência; a sabedoria da consciência; a experiência da consciência; a evolução da cons-

ciência; o autojuízo da consciência. A taxa de racionalidade paracientífica; a taxa de lucidez mul-

tidimensional; a taxa de cognição teática; a taxa de cosmovisão seriexológica; a taxa de discerni-

mento cosmoético; a taxa de consciencialidade vivenciada; a taxa de acerto evolutivo. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio racionalidade cosmoética– 

–sentimento interassistencial elevado; o binômio patológico menor percentual de racionalidade–

–maior percentual de equívocos. 

Interaciologia: a interação racionalidade-autorreflexão; a interação evolutiva vontade- 

-intencionalidade-racionalidade; a interação racionalidade–bom humor. 

Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o cres-

cendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do parti-

cular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo 

do intrafísico ao extrafísico; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística;  

o crescendo racionalidade-Descrenciologia; o crescendo racionalidade superficial, dermatológi-

ca, rudimentar, lacunada–racionalidade substancial, avançada, paracientífica, completa. 

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-sistematicidade-criticidade; o trinômio flexi-

bilidade-racionalidade-calculabilidade; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologis-

mos; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-su-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17154 

pertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) cons-

tructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio 

ideia original–experimentação–síntese; o trinômio consistência-coerência-racionalidade; o tri-

nômio experiência-racionalidade-acerto. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade; o polinômio neopensenes-neoverpons- 

-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio distorção perceptiva–distorção parapsíquica–distorção 

cognitiva–distorção mnemônica. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial; 

o antagonismo paracerebralidade / subcerebralidade; o antagonismo verdade / ficção; o antago-

nismo debate racional / fricção hermenêutica; o antagonismo racionalidade / emocionalidade;  

o antagonismo racionalidade / credulidade; o antagonismo racionalidade / instintividade; o an-

tagonismo predomínio do mentalsoma / predomínio dos sentidos do soma; o antagonismo ener-

gossomático racionalidade do coronochacra / irracionalidade do umbilicochacra; o antagonismo 

racionalidade multidimensional / racionalidade materiológica; o antagonismo lucidez / obnubi-

lação. 

Paradoxologia: o paradoxo da racionalidade científica convivendo com as crenças in-

fantis no cientista beato; o paradoxo da conscin superracional no exame das vivências intrafísi-

cas mas irracional na interpretação das paravivências. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evo-

luciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a Paradireitologia; a lei da empatia; 

a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da inte-

rassistencialidade; a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a intelectofilia;  

a neofilia; a logicofilia. 

Sindromologia: a perda da racionalidade nas síndromes delirantes. 

Mitologia: os efeitos dos mitos, dogmas, superstições e fanatismos anulando a raciona-

lidade das pessoas suscetíveis. 

Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a meto-

doteca; a raciocinoteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorraciocinologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Mentalsomatologia; a Erudiciologia; a Autocriteriologia; a Autexperimentologia; a Au-

tocriticologia; a Autodefinologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens intel-

legens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens parapsy-

chicus; o Homo sapiens parascientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: percentual de racionalidade primitivo = aquele com menos de 50% das 

automanifestações; percentual de racionalidade evoluído = aquele além de 90% das automanifes-

tações. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Raciocinologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o percentual de racionalidade, indicados para a expansão 

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

01.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

03.  Avanço  da  razão:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

06.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

08.  Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 

09.  Otimismo  racional:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Racionalidade  rudimentar:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

14.  Racionalização:  Autorraciocinologia;  Neutro. 

15.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

O  PERCENTUAL  DE  AUTORRACIONALIDADE  ESPECIFICA 
A  ABRANGÊNCIA  DO  AUTODISCERNIMENTO  DO  MICRO-

UNIVERSO  CONSCIENCIAL  EM  TODAS  AS  INSTANCIA-
ÇÕES  INTRA  E  EXTRAFÍSICAS,  A  QUALQUER  TEMPO. 

 

Questionologia. Qual o percentual de racionalidade das manifestações existenciais pro-

movidas por você, leitor ou leitora? Alcança mais de 51% das automanifestações? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17156 

P E R C E P Ç Ã O    D E    AU T E F I C Á C I A    C O N S C I E N C I O T E R Á P I C A  
( A U T O C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A percepção de auteficácia consciencioterápica é o grau de convicção ín-

tima do evoluciente quanto à própria capacidade, talento, aptidão, perícia, domínio, destreza ou 

habilidade de promover o alívio, a remissão ou a autocura de determinado pertúrbio consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo percepção procede do idioma Latim, perceptio, “compreensão; 

faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Apareceu no Século XVII. O elemento de com-

posição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo eficácia deri-

va do idioma Latim, efficacia, “poder; virtude; eficácia”. Surgiu no Século XIV. A palavra cons-

ciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a mui-

tas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conheci-

mento de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo terapia procede do idioma Francês, thérapie, 

derivado do idioma Latim Científico, therapia, e este do idioma Grego, therapeía, “cuidado; aten-

dimento; tratamento de doentes”. Surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Autoimagem de paraterapeuta de si mesmo. 2.  Autocredibilidade na 

promoção da recin. 3.  Autoconceito de competência autoparaterapêutica. 

Neologia. As 4 expressões compostas percepção de auteficácia consciencioterápica, 

percepção de auteficácia consciencioterápica básica, percepção de auteficácia consciencioterá-

pica intermediária e percepção de auteficácia consciencioterápica avançada são neologismos 

técnicos da Autoconsciencioterapia. 

Antonimologia: 1.  Autoimagem de antiterapeuta de si mesmo. 2.  Autodescrédito na 

promoção da recin. 3.  Autoconceito de incompetência paraterapêutica. 4.  Hesitação autoconsci-

encioterápica. 

Estrangeirismologia: o insight desassediador; o turning point; o upgrade homeostático; 

a alta performance consciencial; o evoluciente strong profile; o flow na atividade autoconscien-

cioterápica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à capacidade de promoção de autocuras. 

Coloquiologia: o ato de fazer acontecer; o empenho em querer dar certo a todo custo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de saúde integral; a autopensenidade paraterapêu-

tica; o clima autopensênico de egocídio; o remodelamento ortopensênico; os antipensenses; a an-

tipensenidade; os neopensenes homeostáticos; a neopeonsenidade; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os tautopensenses; a tautopensenidade; o vigor da pensenidade materializadora de 

neorrecins. 

 

Fatologia: a percepção de auteficácia consciencioterápica; o autoprognóstico; os fatores 

influentes no resultado da autoconsciencioterapia; a busca por soluções cosmoéticas; a autossegu-

rança quanto à capacidade de reciclagem; o nível de destreza na avaliação autoconscienciometro-

lógica; a irrefutabilidade da competência específica; a certeza de sucesso antevista; a dignidade de 

crédito a priori; a neutralidade emocional frente aos autodiagnósticos; a suspensão voluntária da 

incredulidade autoterapêutica; a predisposição de ânimo para a saúde holossomática; o elemento 

edificante da autocura; a capacidade de efetivar a autoconsciencioterapia; a dinamização das au-

tossuperações; o desenvolvimento das habilidades específicas para tornar-se paraterapeuta de si 

mesmo; a racionalidade de gerenciamento das reciclagens pessoais; o evoluciente 5 estrelas; o re-

sultado positivo dos esforços pessoais; os travões conscienciais mal abordados; a reincidência 
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trafarina produtora da falsa sensação de impotência; a apatia paralisante de recins; o desejo vela-

do de não ter de trabalhar a mazela pessoal; a frustração diante do refluxo patológico; o indiferen-

tismo doentio frente ao prontuário consciencioterápico pessoal; a autodepreciação diante do diag-

nóstico; a desistência da autoprescrição; o autenfrentamento abandonado; o titubeio quanto  

a ser capaz de mudar; a perda do vigor da recin após as dificuldades iniciais; a meta evolutiva su-

postamente inalcançável; a interferência negativa de pontos cegos sobre a elaboração criativa de 

neocaminhos homeostáticos para si mesmo; as reações instintuais autodefensivas contraproducen-

tes; a capacidade em antagonizar as próprias tendências egoicas antirrecin; a efervescência men-

talsomática promotora de reciclagens íntimas profundas; a paz interior e a certeza íntima da evo-

lução para todos, apesar da inevitável presença de trafares ainda carentes de abordagem; a logici-

dade autoprescritiva; a habilidade em fazer a verificação da autorrealidade sem melindres;  

a sabedoria na verificação dos autenganos; o refinamento do estilo pessoal de manifestação; a ca-

pacidade de dominar a fissura emocional; o aumento gradativo dos autenfrentamentos; a influên-

cia positiva na saúde consciencial; o gostinho de ser mais saudável; a capacidade de autorrein-

venção; a habilidade de redirecionamento dos planos já em andamento; o efeito das idiossincrasi-

as na consecução das autoprescrições; a aptidão em identificar as pseudossuperações; a certeza da 

capacidade de lidar com o traço-fardo; a noção exata dos trafores úteis para a autocura; a persis-

tência na rotina de autossuperação, a despeito das dificuldades iniciais; a sabedoria no ato de pe-

dir ajuda; a autossatisfação em suar sangue para a resolução dos problemas evolutivos. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a iscagem de consciexes autoderrotistas; o prontuário extrafísico 

pessoal; os encaminhamentos da assistência extrafísica para-hospitalar; as repercussões parassani-

tárias do tenepessismo profissional; a parapreceptoria em Saúde Holossomática; os rounds extra-

físicos; a inspiração prescritiva da equipe de paraterapeutas; a Paratecnologia a favor do atacadis-

mo; a Projecioterapia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometria-Consciencioterapia; o sinergismo in-

traconsciencial autoconsciencioterapeuta-evoluciente; o sinergismo autoinsegurança-acriticis-

mo; o sinergismo ousadia racional–checagem de resultados; o sinergismo autoimperdoamento- 

-heteroperdão; o sinergismo perplexidade-irresolutividade; o sinergismo planejamento-realiza-

ção. 

Principiologia: o princípio do ceticismo otimista cosmoético (COC); o princípio do po-

sicionamento pessoal (PPP) na opção pelo autodesassédio; o princípio de ninguém curar nin-

guém; o princípio da prioridade compulsória (PPC). 

Codigologia: a força terapêutica do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo; a teoria da inteligência fixa; a teoria da 

inteligência moldável; a teoria social cognitiva; a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do autenfrentamento con-

tínuo; a técnica da tábula rasa; a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica da circu-

laridade; a técnica da ação pelas pequenas coisas; a técnica da ação pelas prioridades. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorga-

nização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico 

do estado vibracional; o laboratório conscienciológico das Retrocognições; o laboratório cons-

cienciológico Serenarium. 

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

meostaticologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoe-

ticologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio In-

visível da Tenepessologia. 
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Efeitologia: o efeito da autossegurança sobre a conquista da recin; o efeito da auteficá-

cia sobre a autestima; o efeito da auteficácia sobre o enriquecimento cognitivo; o efeito da aute-

ficácia sobre a automotivação; o efeito da auteficácia sobre a vontade; o efeito da auteficácia so-

bre o nível pessoal de destemor; o efeito da realização encorajadora de novos desafios. 

Neossinapsologia: o autajuste evolutivo prioritário gerador de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo insuspeição das habilidades pessoais–geração de autocura–amplifi-

cação dos talentos; o ciclo patológico incerteza-hipoatividade-autodescomprometimento; o ciclo 

percepção de auteficácia–realização–atualização da autoimagem. 

Enumerologia: a percepção de auteficácia autoconscienciometrológica; a percepção de 

auteficácia parapsíquica; a percepção de auteficácia tenepessológica; a percepção de auteficácia 

evoluciológica; a percepção de auteficácia cosmovisiológica; a percepção de auteficácia proexo-

lógica; a percepção de auteficácia consciencial. 

Binomiologia: o binômio saúde-doença; o binômio caneta-papel; o binômio travão in-

tocado–postergação da maturidade; o binômio equívoco–excitação aversiva; o binômio reedu-

cação emocional–reinterpretação dos erros; o binômio indiscutibilidade do talento pessoal–fato 

comprovado; as autorrealizações traduzidas através do binômio habilidade-esforço. 

Interaciologia: a interação auteficácia-autoconfiança; a interação auteficácia–locus de 

controle; a interação auteficácia-autestima; a interação auteficácia–expectativa de resultado;  

a interação rotinas úteis–saúde holossomática; a interação autajuste prioritário–homeostase 

consciencial; a interação percepção de auteficácia consciencioterápica–autocura efetiva–autor-

reverificação detalhista. 

Crescendologia: o crescendo paraterapêutico esquiva inicial–recin a fórceps–remissão 

do medo do autenfrentamento–automotivação consciencioterápica; o crescendo trafar-trafal- 

-trafor. 

Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio consciência- 

-ação-resultado; o trinômio conhecimento-habilidade-atitude; o trinômio saber–saber fazer–ser; 

o trinômio talento natural–conhecimento–técnica; o trinômio talento de esforço–talento de pen-

samento–talento de relacionamento; o trinômio controle das ações–meta alcançada–autorrecom-

pensação íntima. 

Polinomiologia: o polinômio experiência direta–experiência vicária–autossubjetivida-

de–heterossubjetividade na geração da percepção pessoal de auteficácia. 

Antagonismologia: o antagonismo hesitação a priori / êxito a posteriori; o antagonis-

mo abatimento moral / autoinstigação; o antagonismo amadorismo / paracientificidade; o anta-

gonismo autoderrotismo / autoconfiança; o antagonismo resiliência / adversidades mesológicas; 

o antagonismo eustresse / estresse negativo; o antagonismo razão / emocionalismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da acalmia proativa frente às autossuperações; o paradoxo 

da agitação mental paralisante; o paradoxo da agressividade cosmoética sensível; o paradoxo de 

manter as certezas íntimas frente às incertezas da vida humana; o paradoxo de pensar demais  

e agir de menos; o paradoxo da vida em agitação mentalsomática e aquietação psicossomática. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia; 

a homeostaticocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei da evolução para todos; a lei da proéxis; as leis da Parafisiologia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a autognosiofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a lu-

cidofilia; a neofilia; a patofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a assistenciofobia; a autognosofobia; a conscienciofobia; 

a cosmoeticofobia; a fronemofobia; a hipengiofobia; a patofobia. 

Sindromologia: a síndrome da pré-derrota; a síndrome da autovitimização; a síndrome 

da insegurança; a síndrome da prospectiva trágica; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

geral de adaptação; a síndrome da apriorismose autoconsciencioterápica. 

Maniologia: a mania de desconsiderar as próprias capacidades; a nosomania. 

Mitologia: o mito de não ser capaz de lidar com o travão pessoal; o mito da evolução 

fácil; o mito de o esforço significar obtusidade. 
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Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a conscienciometroteca; a heuristicoteca; 

a experimentoteca; a parapsicoteca; a proexicoteca; evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Holomatu-

rologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia;  

a Paraprofilaxia; a Paracerebrologia; a Paraclínica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

peuta; o agendador consciencioterápico; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólo-

go; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paratecnó-

logo. 

 

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

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

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

peuta; a agendadora consciencioterápica; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplólo-

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

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

ca; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;  

a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a para-

tecnóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens conscientio-

metricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens perqui-

sitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens experiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: percepção de auteficácia consciencioterápica básica = a autoconvicção 

quanto à capacidade de reversão do minitrafar; percepção de auteficácia consciencioterápica 

intermediária = a autoconvicção quanto à capacidade de reversão do trafar; percepção de autefi-

cácia consciencioterápica avançada = a autoconvicção quanto à capacidade de reversão do mega-

trafar. 

 

Culturologia: a cultura do crescimento sem sofrimento; a cultura da megaeuforização. 

 

Veículos. Segundo a Holossomatologia, o ajuste da percepção da auteficácia conscien-

cioterápica é passível de influenciar, de modo positivo, os 4 veículos de manifestação da cons-

ciência, listados em ordem funcional: 

1.  Mentalsoma: a vontade siderúrgica aplicada na reversão de trafares; a representação 

mental de futuros resultados exitosos; a planificação de objetivos evolutivos magnos; a judiciosa 

avaliação das possibilidades na realização pessoal. 
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2.  Psicossoma: o arrefecimento da ansiedade quanto ao gerenciamento do trafar; o con-

trole da frustração quanto às dificuldades de autocura; a autopacificação frente à realização da 

proéxis. 

3.  Energossoma: a manutenção persistente do comportamento paraterapêutico; a sus-

tentação energética da motivação. 

4.  Soma: a minimização de rugas; a fisionomia serena; a ausência de tremor de extremi-

dades somáticas. 

 

Disparidades. Sob a ótica da Pensenologia, as disparidades de percepção de auteficácia 

podem se manifestar de acordo com 2 ângulos de abordagem, descritos em ordem funcional: 

1.  Intraconsciencial: as diferenças intraconscienciais. Exemplo: a mesma consciência, 

confiante em reverter a própria obesidade e hesitante em trabalhar a arrogância. 

2.  Interconsciencial: as diferenças interconscienciais. Exemplo: duas conscins com di-

ferentes níveis de confiança quanto à capacidade de trabalhar o mesmo traço, a arrogância. 

 

Tabelologia. De acordo com a Autoconscienciometrologia, eis o cotejo de 10 fatores ca-

racterísticos da homeostasia versus patologia na percepção de auteficácia consciencioterápica, 

descritos em ordem alfabética: 

 

Tabela  –  Cotejo  Homeostasia  /  Patologia  na  Percepção  de  Auteficácia  

Consciencioterápica 

 

N
os

 Homeostasia Patologia 

01. Alto controle frente a frustrações  Intolerância a frustrações  

02. Atenção na realização da recin  Preocupação com a autoimagem  

03. Autovacinação do ansiosismo  Autocausticidade punitiva  

04. Confiança na força de realização  Queixa diante dos contrafluxos 

05. Desassombro para metas ousadas Conservadorismo  

06. Habilidade de rir de si mesmo  Medo de errar  

07. Lei do maior esforço Lei do menor esforço 

08. Persistência nas dificuldades iniciais Desistência nas dificuldades iniciais 

09. Postura de enfrentamento aberto Postura de esquiva 

10. Prospectivas racionais Prospectivas trágicas 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a percepção de auteficácia consciencioterápica, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

02.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autorremissibilidade  consciencioterápica:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 
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08.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

10.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

11.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Evoluciente:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

13.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

14.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  PLENITUDE  DA  PERCEPÇÃO  DE  AUTEFICÁCIA  CONS-
CIENCIOTERÁPICA  REVELA  MATURIDADE  NO  POSICIONA-
MENTO  COSMOÉTICO  DO  PROTAGONISTA  DA  AUTOCURA,  
IRREPREENSÍVEL  FATOR  DO  ÊXITO  PARATERAPÊUTICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta qual nível de percepção de auteficácia 

consciencioterápica? Cultiva a habilidade terapêutica da autoconfiança? 
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P E R D A    D E    P E S O    C O R P O R A L  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A perda de peso corporal é o fato de a pessoa diminuir o volume do pró-

prio soma por alguma causa fisiológica ou patológica, conhecida ou ignorada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo perda deriva do idioma Latim Vulgar, perdita, feminino de per-

ditus, e este particípio passado de perdere, “perder; causar a perda de; arruinar; destruir; transtor-

nar; dissipar; estragar; corromper; perverter”. Apareceu no Século XIII. O termo peso vem do 

idioma Latim, pensum, “certo peso de lã para fiar; tarefa de alguma fiandeira”, e este de pendere, 

“pesar”. Surgiu no mesmo Século XIII. A palavra corpo procede do idioma Latim Imperial, cor-

poralis, “relativo ao corpo; corporal”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Perda de peso somático. 2.  Diminuição do peso corporal. 3.  Ano-

rexia. 

Neologia. As duas expressões compostas perda de peso corporal sadia e perda de peso 

corporal doentia são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Aumento do peso corporal. 2.  Ganho de peso somático. 3.  Bulimia. 

Estrangeirismologia: o checkup clínico, pessoal, periódico. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da somaticidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a perda de peso corporal; as sutilezas do peso corporal; as disposições físicas 

e mentais pessoais; a prontidão psicofísica; a autoprestabilidade; a vida sedentária ou na inativi-

dade; a estatura pessoal; o controle do peso corporal; a manutenção do peso corporal ideal; a for-

ça física e o peso corporal; a balança pessoal e a checagem periódica do peso corporal; o aumento 

do peso corporal em função da alimentação fora de casa; o deslocamento do peso físico – peso- 

-pluma ou peso-pesado – do soma pessoal, daqui para ali, a todo momento; o índice de massa 

corporal (IMC); a restrição calórica; o emagrecimento saudável; a faixa salutar para a perda de 

peso corporal; o recurso radical da controvertida cirurgia bariátrica; o fato do esforço de manter- 

-se magro ser maior se comparado ao esforço de emagrecer; o emagrecimento durante o treino ae-

róbico intenso; a diminuição de massa muscular no envelhecimento; o emagrecimento doentio;  

a perda de peso devido a doenças; a anorexia nervosa; o sintoma para diagnóstico de desequilíbrio 

orgânico. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a liberação da autoparapsicosfera. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo saúde física–saúde mental. 

Principiologia: o princípio mens sana in corpore sano. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do detalhismo aplicada ao próprio corpo humano. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da vigília física vígil; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Nutricionistas. 

Efeitologia: os efeitos na saúde física do perímetro da cintura; os malefícios do efeito 

sanfona ou efeito ioiô; os efeitos da reciclagem comportamental na perda e manutenção do peso 

corporal. 

Ciclologia: o ciclo metabólico do corpo humano. 

Binomiologia: o binômio hábitos pessoais sadios–rotinas pessoais úteis; o binômio pe-

so-medidas. 

Interaciologia: a interação Gastrossoma-Mentalsoma; a interação autossobrevida–peso 

corporal; a interação ansiedade-obesidade. 

Trinomiologia: o trinômio do crescendo banheiro-balança-restaurante; o trinômio 

dieta equilibrada–exercícios físicos–emagrecimento sadio; o trinômio patológico excesso de peso 

corporal–sedentarismo–riscos à saúde. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

órgãos–músculos–ossos–fluidos corporais–tecido adiposo. 

Antagonismologia: o antagonismo vida sedentária / exercícios físicos; o antagonismo 

perda intencional de peso / perda não-intencional de peso; o antagonismo diminuir a adiposida-

de / perder massa muscular. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. As políticas públicas de combate à obesidade. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à manutenção do soma; as leis da 

Fisiologia Humana. 

Filiologia: a somatofilia; a raciocinofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia;  

a cosmoeticofilia; a biofilia. 

Holotecologia: a somatoteca; a conflitoteca; a problematicoteca; a vigorexioteca; a buli-

mioteca; a antissomatoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Perdologia; a Intrafisicologia; a Gastrossomato-

logia; a Higienologia; a Autoprofilaxia; a Fisiologia Humana; a Nutrologia; a Determinologia;  

a Energossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciocentrologia; a Criteriologia;  

a Coerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sensitivo 

ectoplasta. 

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a 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 sensitiva ectoplasta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autopensator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens 

anorecticus; o Homo sapiens bulimicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perda de peso corporal sadia = a diminuição do volume e do peso do 

próprio corpo humano objetivando a manutenção da saúde física e mental; perda de peso corporal 

doentia = a diminuição do volume e do peso do próprio corpo humano por alguma causa patoló-

gica. 

 

Culturologia: a cultura da Somatologia; a beleza corporal idealizada na cultura do 

Photoshop. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 13 

categorias ou modalidades das perdas de peso do corpo humano, ginossoma ou androssoma, ób-

vias ou sutis, fisiológicas ou patológicas, dignas de observação: 

01.  Exoneração intestinal. 

02.  Diurese. 

03.  Eructação: a saída de gases por cima. 

04.  Flatulência: a saída de gases por baixo. 

05.  Transpiração: por exercícios físicos. 

06.  Perspiração inconsciente. 

07.  Lacrimejamento. 

08.  Espirros. 

09.  Bocejos: parestesias. 

10.  Menstruação. 

11.  Ejaculação: esperma. 

12.  Higiene: corte de cabelos; corte de unhas; banhos. 

13.  Exteriorização energética: ou ectoplásmica; balonamento; desassim; arco voltaico 

craniochacral. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a perda de peso corporal, indicados para a expansão das 

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

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

03.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

04.  Autopesagem:  Somatologia;  Homeostático. 

05.  Biofilia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 
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07.  Conscin  frutariana:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Megapeso:  Passadologia;  Nosográfico. 

12.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Recepção  somática:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  sesta:  Somatologia;  Homeostático. 

 

A  MANUTENÇÃO  DO  PESO  CORPORAL  É  FUNDAMEN- 
TAL  À  SAÚDE  DO  CORPO.  IMPORTA  OBSERVAR  SEMPRE  

NOS  NÚMEROS  DO  AUTOPESADOR  DO  BANHEIRO  A  FIM 
DE  EVITAR  A  PERDA  OU  GANHO  DE  PESO  PATOLÓGICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se pesa com frequência? Você sofre do efeito 

sanfona quanto ao peso corporal? 
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P E R D Ã O    I R R E S T R I T O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perdão irrestrito é o ato, condição ou efeito de a conscin lúcida, homem 

ou mulher, desculpar outrem, sem expectativa de compensação, eliminando quaisquer resquícios 

de mágoa, exigências ou antagonismos, a partir do fraternismo cosmoético. 

Tematologia. Tema central homeostático 

Etimologia. O termo perdão tem origem no idioma Latim Medieval, perdonet, “que 

perdoa”, derivado do verbo perdonare, “perdoar”. Apareceu no Século XIII. O prefixo in vem do 

idioma Latim, in, “privação; negação”. A palavra restrito deriva também do Latim, restrictus, 

“limitado; reduzido; contido; amarrado; acorrentado; sustado; estreito; acanhado”. Surgiu no 

Século XIX. Os vocábulos restrito e irrestrito surgiram no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Perdão total. 2.  Perdão incondicional. 3.  Desculpa ilimitada.  

4.  Desobrigação completa. 5.  Indulto irrestrito. 6.  Absolvição plena. 7.  Remissão ilimitada.  

8.  Clemência irrestrita. 

Neologia. As duas expressões compostas perdão irrestrito intrafísico e perdão irrestrito 

extrafísico são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Perdão específico. 02.  Perdão parcial. 03.  Perdão condicional.  

04.  Perdão restritivo. 05.  Perdão imperfeito. 06.  Perdão incompleto. 07.  Perdão interesseiro.  

08.  Perdão oportunista. 09.  Perdão temporário. 10.  Perdão limitado. 

Estrangeirismologia: o perdão in saecula saeculorum; o insigth assistencial; o maxi-

mum evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade evolutiva cosmoética. 

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

máxima interconsciencial. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares referentes à temática: – Quem ama per-

doa. Perdoar para ser perdoado. 

Citaciologia: – Aquele que não consegue perdoar aos outros, destrói a ponte por onde 

irá passar (Francis Bacon, 1561–1626). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal pacificador; o holopensene reconciliador; o holo-

pensene fraterno; o holopensene assistencial; o holopensene generoso; o holopensene amoroso;  

a pensenidade afável; o holopensene da glasnost; o holopensene benevolente; os ortopensenes;  

a ortopensenidade. 

  

Fatologia: o perdão irrestrito; o acolhimento fraterno; a benevolência reconciliadora;  

a reconciliação sincera; o resgate evolutivo; a intercompreensão cosmoética; a assistência propor-

cionada pelo perdão irrestrito; a correção do curso evolutivo pessoal e grupal; a harmonia inter-

consciencial e intergrupal; a inteligência evolutiva (IE) manifesta; o reconhecimento e conserto 

dos malentendidos; a oportunidade evolutiva extraordinária; a extrapolação pessoal; a reintegra-

ção interpessoal; a tarefa do esclarecimento (tares); o reconhecimento do erro cometido; o senso 

de urgência do perdão irrestrito; o “Dia do Perdão”; o pedido de perdão do pai ao filho; o perdão 

concedido pela mãe da vítima; o pedido de perdão do sequestrador; o ganho evolutivo pessoal;  

o ato catalisador de recin através do exemplarismo; a iniciativa catalisadora de mudança grupal;  

o perdão favorecendo a reciclagem intraconsciencial; a libertação da interprisão milenar; a mu-

dança de patamar evolutivo. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); as parapercepções mentaissomáti-

cas; a ofiex; o Curso Intermissivo (CI) avançado; os resgates extrafísicos provenientes do perdão 

irrestrito. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre assistente e assistido; o sinergismo autolucidez 

extrafísica–autolucidez intrafísica. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade gupocármica; o princípio do heteroper-

dão; o princípio da megafraternidade; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princí-

pio da Policarmologia; o princípio diretor da consciência; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); os princípios do Paradireito; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio 

da Cosmoética.  

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

(CGC); o código de Cosmoética Extrafísica. 

Teoriologia: a teoria e a prática do megafraternismo; a teoria e a prática da interassis-

tencialidade; a teoria e a prática do perdão; a teoria e a prática do exemplarismo pessoal cosmo-

ético; a teoria e a prática do Paradireito; a teoria e a prática da convivialidade; a teoria e a prá-

tica da desperticidade; a teoria e a prática da reconciliação; a teoria e a vivência da holocarma-

lidade. 

Tecnologia: a técnica da assistência tarística; a técnica da evitação da antipolicarmali-

dade; a técnica do não esperar nada em troca. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;  

o Colégio invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível 

da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos gratificantes universais da reconciliação interconsciencial. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses da completude interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo crescente da desperticidade; o ciclo crescente evolutivo; o ciclo do 

binômio perdão-reconciliação. 

Enumerologia: a ação consciencial reparadora do erro pessoal; a ação consciencial de 

justiça cosmoética; a ação consciencial da fraternidade; a ação consciencial de reconciliação 

vítima-algoz; a ação consciencial promotora de moréxis; a ação consciencial capaz de resgatar  

o megassediador; a ação consciencial libertadora da interprisão grupocármica. 

Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio amparador-amparando;  

o binômio admiração-discordância; o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento. 

Interaciologia: a interação do amparador com o assistente predisposto ao perdão irres-

trito; a interação custo–benefício mentalsomático interassistencial; a interação autodesassedia-

lidade-heterodesassedialidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo do fraternismo cosmoético.  

Trinomiologia: o trinômio perdão-pacificação-compensação; o trinômio interassisten-

cial acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio autodiscernimento-autodesassédio- 

-heterodesassédio. 

Polinomiologia: o polinômio perdão-reconciliação-agradecimento-retribuição. 

Antagonismologia: o antagonismo  perdão / vingança; o antagonismo perdoar / acu-

sar; o antagonismo absolver / condenar; o antagonismo libertação / interprisão; o antagonismo 

gratidão / inveja; o antagonismo justiça / injustiça; o antagonismo conciliação / insurreição. 

Politicologia: a assistenciocracia. 
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Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do retorno; a lei do maior esforço; a lei do 

exemplarismo cosmoético pessoal; a lei da interdependência consciencial. 

Filiologia: a ortoconviviofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a serenofilia. 

Fobiologia: a antropofobia. 

Sindromologia: a síndrome da vitimização; a síndrome da vingança; a síndrome de 

Poliana; a síndrome do coração partido; a síndrome de Caim; a síndrome do ostracismo; a sín-

drome do justiceiro. 

Maniologia: a mania de perseguição; a mania de justiça. 

Mitologia: o mito do perdão pela culpa. 

Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca;  

a evolucioteca; a pensenoteca; a proexoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia;  

a Autodisciplinologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Despertologia; a Holomaturolo-

gia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomaticologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin perdoada; a consciex perdoada; a conscin 

perdoadora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; 

a vítima; a consciência pacifista. 

 

Masculinologia: o autoimperdoador; o perdoador; o heteroperdoador; o algoz; o acopla-

mentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o atacadista 

consciencial; o autodecisor; o exemplarista; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;  

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o sensitivo ex-

periente; o parapsiquista maduro. 

 

Femininologia: a autoimperdoadora; a perdoadora; a heteroperdoadora; a algoz; a aco-

plamentista; a agente retrocognitoa; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a ataca-

dista consciencial; a autodecisora; a exemplarista; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

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

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

tuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a sensi-

tiva experiente; a parapsiquista madura. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

benevolens; o Homo sapiens clemens; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens cosmo-

ethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus; 

o Homo sapiens relevator; o Homo sapiens remissor; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perdão irrestrito intrafísico = o evidenciado pela mãe, ao conceder  

o perdão ao assassino do próprio filho; perdão irrestrito extrafísico = o evidenciado pelo projetor 

lúcido, no resgate do próprio algoz na Baratrosfera. 
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Culturologia: a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da Ortoconviviologia;  

a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Intercompreensiologia; a cultura do fraternismo; 

a cultura do libertarismo; a cultura da lucidocracia; a cultura da Serenologia. 

 

Caracterologia. Na abordagem da Interassistenciologia, eis por exemplo, em ordem al-

fabética, 20 características conscienciais predisponentes ao perdão irrestrito: 

01. Acolhimento: o amparo às consciências carentes. 

02. Afetividade: a manifestação integrada da autoincorruptibilidade afetiva no dia  

a dia. 

03. Assistencialidade: a aplicação do princípio de objetivar acontecer o melhor para 

todos. 

04. Autenticidade: a postura de ser autêntico em todas as manifestações multidimen-

sionais. 

05. Autocoerência: a manutenção da coerência entre pensenes e manifestação pessoal. 

06. Autoconfiança: ser autoconfiante nas próprias energias e sentimentos; manter cons-

tante a determinação da vontade; não temer a opinião pública. 

07. Autocrítica: a manutenção em qualquer circunstância, do senso autocrítico, não 

permitindo a autocorrupção. 

08. Autodesassédio: a prática diária do estado vibracional profilático. 

09. Autodiscernimento: a capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso, o con-

sensual e o caótico, o melhor e o pior, o ideal e o medíocre, além da boa intenção e da boa von-

tade. 

10. Autodomínio: o controle das automanifestações dos veículos conscienciais. 

11. Convivialidade: a capacidade de coexistência pacífica e assistencial com as cons-

ciências em interação multiexistencial. 

12. Cosmoética: o emprego do código pessoal de Cosmoética. 

13. Desperticidade: a refratariedade aos efeitos da assedialidade interconsciencial. 

14. Disponibilidade: a postura tarística,  com disponibilidade assistencial. 

15. Hiperacuidade: a manutenção da lucidez máxima através da recuperação de cons. 

16. Holomaturidade: a eliminação das autocorrupções e eliminação das queixas, subs-

tituídas pela  postura tarística e a disponibilidade assistencial. 

17. Ortopensenidade: o predomínio da higidez pensênica e dos ortopensenes. 

18. Projetabilidade: o domínio da projetabilidade lúcida. 

19. Sinceridade: a manifestação sem máscaras, despojada de subterfúgios. 

20. Vivências: a certeza quanto a determinadas realidades, a partir da experiência pes-

soal autopersuasiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o perdão irrestrito, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencialidade  ascendente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

06.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Conciliação  das  interdependências:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

08.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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11.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

12.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

13.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

  

O  PERDÃO  IRRESTRITO  É  DECISÃO  EVOLUTIVA  DENO-
TANDO  AUTODISCERNIMENTO  QUANTO  À  INTERDEPEN-

DÊNCIA  CONSCIENCIAL.  A  PROGRESSÃO  DA  MATURIDA-
DE  INEVITAVELMENTE  NOS  CONDUZ  AO  PERDOAMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já perdoou alguém sem esperar qualquer tipo de 

reconhecimento? Ainda guarda rancor ou mágoa de alguém? 
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P E R F E C C I O N I S M O    A T R A V A N C A D O R  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perfeccionismo atravancador é o traço, postura ou tendência de a cons-

cin, homem ou mulher, manifestar insatisfação com a qualidade do autodesempenho gerando 

conflito íntimo bloqueador da atividade intelectiva, produtividade escrita e / ou autexposição oral, 

capaz de levá-la à postergação da acabativa de gestações conscienciais (gescons). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia.  A palavra perfeccionismo procede do idioma Latim, perfectus, “completo”, 

particípio passado de perficere, “acabar; terminar; completar”. O termo trava deriva também do 

idioma Latim, trabs, “trava; viga”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo atravancar apareceu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Perfeccionismo impeditivo. 2.  Perfeccionismo dificultador. 3.  Per-

feccionismo embaraçante. 4.  Perfeccionismo obstrutivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas perfeccionismo atravancador, perfeccionismo 

atravancador parcial e perfeccionismo atravancador total são neologismos técnicos da Parapato-

logia. 

Antonimologia: 1.  Atenção ao detalhismo. 2.  Detalhismo favorecedor.  3.  Antiperfec-

cionismo desentravante. 

Estrangeirismologia: o receio do feedback; a manutenção do status quo; o photoshop 

intelectivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência do detalhismo evolutivo. 

Citaciologia. Eis duas citações referentes ao tema: – Não tenha medo da perfeição. Você 

nunca vai atingi-la (Salvador Dali, 1904–1989). O perfeccionismo é um perigoso estado de espí-

rito em um mundo imperfeito (Robert Hillyer, 1895–1961). 

Proverbiologia: – O que os outros percebem em nós nem sempre é aquilo que estamos 

querendo mostrar. Se lês e relês a página mais perfeita, terminarás por achá-la ridícula. Não há 

nada tão bom que não possa melhorar. Acertar é humano, permanecer no acerto é o que se es-

pera. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do perfeccionismo; o holopensene pessoal carrega-

do no sen; o holopensene pessoal rígido; os bagulhos autopensênicos; os nosopensenes; a noso-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; os 

intrusopensenes; a intrusopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os antipensenes; 

a antipensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; o desperdício de energias com pensenes 

negativos. 

 

Fatologia: o perfeccionismo atravancador; a insatisfação com o desempenho pessoal;  

a ansiedade; o medo da heterocrítica; o orgulho; os autoconflitos; a timidez; a postergação; a ima-

turidade; o insucesso; a falsa qualidade; a criticidade patológica; a singularidade; a falta de flexi-

bilidade; a autocobrança levando ao estresse crônico; a eficiência excessiva; o radicalismo; a au-

sência de autoconfiança; o abandono de tarefas; o travão na escrita; a moderação; o temperamento 

da conscin; a dificuldade em aceitar elogios; o capricho na apresentação dos trabalhos; a perda de 

tempo refazendo tarefas já concluídas; as autorreciclagens do temperamento perfeccionista; as ha-

bilidades inatas; o cuidado na apresentação; a busca do aperfeiçoamento homeostático; a exausti-

vidade; o detalhismo; o desenvolvimento da autestima sadia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a herança parage-

nética a ser superada; a deficiência das autodefesas energéticas; o travão paragenético do perfec-

cionismo prejudicando a acalmia íntima. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo perfeccionismo-imutabilidade; o sinergismo perfeccio-

nismo-frustração; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade. 

Principiologia: o princípio do autorrespeito aos limites intelectuais; o princípio da des-

crença (PD); o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) objetivando a superação do perfec-

cionismo atravancador. 

Teoriologia: a teoria da autocoerência. 

Tecnologia: as técnicas do detalhismo e da exaustividade; a técnica da imobilidade físi-

ca vígil (IFV); a técnica da assim e desassim; a técnica do EV; a técnica da autorreflexão de  

5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto potencializador das autor-

reciclagens do perfeccionismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física 

vígil; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológi-

co da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos regressivos do perfeccionismo impedindo as gescons. 

Neossinapsologia: as neossinapses desassediadoras oriundas dos autenfretamentos do 

comportamento perfeccionista; as neossinapses das reciclagens intraconscienciais. 

Ciclologia: o ciclo de reflexões autocríticas; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo ob-

servação-análise-constatação. 

Enumerologia: o travão; a autorrigidez; a autoinsegurança; o medo; a autocrítica exces-

siva; a intolerância; os erros antievolutivos. 

Binomiologia: o binômio perfeccionismo-aperfeiçoamento; o binômio admiração-dis-

cordância; o binômio perfeccionismo-insegurança; o binômio perfeccionismo-criatividade; o bi-

nômio perfeccionismo-ansiedade; o binômio perfeccionismo–atenção aos detalhes; o binômio au-

toconhecimento–desapego ao perfeccionismo. 

Interaciologia: a interação perfeccionismo-inflexibilidade; a interação perfeccionismo- 

-autassédio-heterassédio; a interação perfeccionismo–cobranças excessivas. 

Crescendologia: o crescendo homeostático erro-acerto. 

Trinomiologia: o trinômio autoconstatação-autorreflexão-autoposicionamento. 

Polinomiologia: o polinômio perfeccionismo-irracionalidade-antiprodutividade-antie-

volutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo perfeccionismo / zelo; o antagonismo perfeccionis-

mo / qualidade final; o antagonismo perfeccionismo / detalhismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin perfeccionista nunca poder ser perfeita. 

Politicologia: a autocracia. 

Filiologia: a materiofilia; a mimeticofilia; a emocionofilia. 

Fobiologia: a recinofobia; a heterocriticofobia; a fobia com o erro. 

Sindromologia: a síndrome da perfeição; a síndrome da subestimação; a síndrome do 

ansiosismo; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de se achar perfeita(o); a fracassomania; a religiomania; a megalo-

mania. 

Mitologia: o mito de a perfeição gerar felicidade; o mito de Narciso. 
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Holotecologia: a psicossomatoteca; a analiticoteca; a psicoteca; a recinoteca; a biogra-

foteca; a culturoteca; a historicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Organizaciologia; a Autoconscienciometrologia; 

a Conviviologia; a Holomaturologia; a Sociologia; a Ressomatologia; a Consciencioterapia; a As-

sistenciologia; a Intrafisicologia; a Falaciologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intolerante; a conscin impaciente; a conscin arrogante. 

 

Masculinologia: o perfeccionista; o insatisfeito; o controlador; o inflexível; o exigente; 

o narcisista; o apriorista; o exibicionista; o extremista; o inseguro; o ansioso; o acoplamentista;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; 

o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a perfeccionista; a insatisfeita; a controladora; a inflexível; a exigente;  

a narcisista; a apriorista; a exibicionista; a extremista; a insegura; a ansiosa; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a comunicólo-

ga; a consciencióloga; a conscienciômetra; 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 pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertu-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens imperfectus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo 

sapiens disperditius; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens 

narcissus; o Homo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perfeccionismo atravancador parcial = a insatisfação temporária com  

o autodesempenho levando a conscin intermissivista à inércia grafopensênica e comunicativa; 

perfeccionismo atravancador total = a insatisfação permanente com o autodesempenho levando  

a conscin intermissivista à improdutividade grafopensênica constante e consequente perda de 

oportunidade proéxica autorrevezamental. 

 

Culturologia: a cultura das aparências; a falsa cultura da perfeição. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Etologia, eis por exemplo, duas categorias de perfeccionismo 

atravancador explicitadas por manifestações distintas das conscins envolvidas, em ordem alfabé- 

tica: 

1.  Extrínseco. Não apresentam baixa autestima, porém não confiam nas habilidades ou 

capacidades dos outros e, por isso, não conseguem delegar. Exigem das pessoas a perfeição dese-

jada para si mesmos. 

2.  Intrínseco. Apresentam pouca autestima e confiança. Sentem qualquer erro como al-

go terrível e supõem não contar com a aprovação dos outros. Nunca estão satisfeitos consigo. 

 

Contextualização. É comum pessoas descritas como sendo perfeccionistas entrarem em 

depressão por pequenas falhas. Muitas vezes, não se trata da busca pelo primor ou excelência, 

mas simplesmente a falta de erros, em processo vicioso e repetitivo. Em suma, o objetivo é ser 

perfeito. 
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Terapeuticologia. Do ponto de vista da Recinologia, reconhecer o perfeccionismo em si 

mesma(o) é caminho para a reciclagem desse traço atravancador, levando em conta as 7 atitudes 

abaixo, em ordem alfabética: 

1.  Abertismo. Estar aberta(o) para acolher e assimilar as heretocríticas evolutivas, com 

autocontrole emocional, buscando aprender com os próprios erros. 

2.  Autenfrentamento. Procurar identificar e reciclar as atitudes e posturas pessoais de 

cobrança excessiva. 

3.  Autestima. Fortalecer a autestima sadia para combater a insatisfação com a própria 

imperfeição, promovendo o autodesassédio. 

4.  Autoconfiança. Utilizar os talentos pessoais para fortalecer a autoconfiança. 

5.  Autoposicionamento. Opinar com discernimento sem impor as próprias ideias. 

6.  Traforismo. Assumir o trafor do detalhismo evitando o olhar trafarista. 

7.  Vontade. Empregar os atributos interassistenciais evitando ideias fixas e radicalismos 

na superação da insegurança. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o perfeccionismo atravancador, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01. Antiperfeccionismo:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02. Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

03. Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04. Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

05. Autossuperação  da  competitividade:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06. Conscin  perfeccionista:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07. Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

08. Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

09. Fonte  de  controle:  Conviviologia;  Neutro. 

10. Hipercriticidade  acrítica:  Criticologia;  Nosográfico. 

11. Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

12. Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

13. Orgulho  teimoso:  Perdologia;  Nosográfico. 

14. Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

15. Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

O  PERFECCIONISMO  ATRAVANCADOR  TEM  RAÍZES  MUL-
TIEXISTENCIAIS,  EXIGINDO  AUTOPESQUISAS  PROFUNDAS  

CAPAZES  DE  PROMOVER  AUTORRECICLAGENS  INTRA-
CONSCIENCIAIS  E  RECONSTRUIR  LAÇOS  AUTAFETIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, em escala de 1 a 5, apresenta traços de perfecci-

onismo atravancador? Quais técnicas de reciclagem vem empregando para sanar esse travão evo-

lutivo? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Melhor é Impossível. Título Original: As Good as it Gets. País: EUA. Data: 1997. Duração: 139 min. 
Gênero: Comédia romântica. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português; 

Espanhol; & Francês (em DVD). Direção: James L. Brooks. Elenco: Jack Nicholson; Helen Hunt; Greg Kinnear; Cuba, 
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33 Gooding Jr; Skeet Ulrich; Shirley Knight; Rosso Bleckner; Bibi Osterwald; Lupe Ontiveros; & Yeradley Smith. Pro-

dução: James L. Brooks; Bridget Johnson; & Kristi Zea. Desenho de Produção: Bill Brzeski. Direção de Arte: Philip 

Toolin. Roteiro: Mark Andrus; & James L. Brooks. Fotografia: John Bailey. Música: Hans Florian Zimmer. Monta-

gem: Richard Marks. Cenografia: Clay A. Griffith. Companhia: TriStar Pictures; & Gracie Films. Outros dados: Oscar 

de Melhor Ator (Jack Nicholson) e de Melhor Atriz (Helen Hunt). Sinopse: Melvin Udall (Jack Nicholson) é escritor com 

transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), grosseiro, sarcástico e isola-se dos vizinhos e de qualquer outra pessoa. O filme 
mostra a dificuldade do personagem nos relacionamentos sociais, em especial com o artista (Greg Kinnear), o vizinho  

e a garçonete (Helen Hunt). 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Hiilyer, Robert; Quem disse: Mais de 200.000 Frases, Citações e Provérbios atualizados Diariamente pa-

ra Você; 49 p.; 1464 autores; 1464 fotos; 79 temas de frases; glos. 16.180 termos (provérbios); página 18; disponível em: 

< https://quemdisse.com.br/frase/f/12987/>; acesso em 24.02.16; 15h09. 
2.  Landim, Fernando; Método; disponível em <http://metodo.srv.br/treinamento-e-desenvolvimento-de-lide 

res/perfeccionismo-superando-o-pensamento-do-tudo-ou-nada> acesso em 06.09.2016; 14h00. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perfil assistencial é o conjunto de traços conscienciais, trafores ou habili-

dades capazes de tornar alguém apto para a consecução das tarefas assistenciais entre as consciên-

cias, conscins e consciexes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil e deli-

cado”, provalvelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profi-

lare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo assistência procede do idio-

ma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Perfil cosmoético. 2.  Perfil autossuficiente. 3.  Perfil evolutivo.  

4.  Prosopografia assistencial. 

Neologia. As duas expressões compostas miniperfil assistencial e megaperfil assisten-

cial são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Perfil assistível. 2.  Perfil carencial. 3.  Perfil doentio. 

Estrangeirismologia: o megacurriculum vitae assistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal assistencial; os ortopenenes; a ortopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o perfil assistencial; a intencionalidade assistencial extrovertível; a aura de 

confiança; a holodisponibilidade pessoal; o autequilíbrio comunicativo; a homeostase inescondí-

vel; a cordialidade pessoal evidente; o caráter magnânimo; a iniciativa interassistencial; a abnega-

ção discreta; a busca da vivência da tarefa do esclarecimento (tares); a biografia; a autobiografia; 

a proéxis pessoal; a policarmalidade; a autoincorruptibilidade cosmoética; a benignidade no trato 

pessoal; a generosidade natural; a autossociabilidade; o desembaraço nas ações sociais; a mente 

aberta; o interesse pelos seres humanos; a bagagem consciencial; as autotendências; a pujança da 

tonicidade orgânica; a óbvia vitalidade somática; o temperamento; a índole; o estilo pessoal; a Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: o amparo extrafísico; a holobiografia; o holoperfil; a holanálise. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Crescendologia: o crescendo perfil assistencial–conscin tenepessável. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a conscienciometroteca; a traforoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Paraprosopografia; a Conscienciometro-

logia; a Presenciologia; a Intencionologia; a Conviviologia; a Elencologia; a Caracterologia; a Per-

filologia; a Tipologia; o Universalismo; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Temperamento-

logia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a pessoa prestimosa. 

 

Masculinologia: o comunicador; o assistente social; o acoplador energético; o epicon lú-

cido; o voluntário. 

 

Femininologia: a comunicadora; a assistente social; a acopladora energética; a epicon 

lúcida; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniperfil (low-profile) assistencial = a pessoa sem força presencial 

ostensiva, mas evidenciando acolhimento fraterno no trato social; megaperfil (strong profile) 

assistencial = a personalidade com a força presencial explícita da prestabilidade fraterna esponta-

nea, sem interesse secundário. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, as pessoas podem ser classificadas 

em duas categorias básicas de perfis quanto aos atos assistenciais: 

1.  Perfil assistencial: a tendência pessoal para a doação. 

2.  Perfil assistível: a tendência pessoal para a recepção. A pessoa de perfil aparente-

mente neutro ou esquivo quanto à assistencialidade também se insere aqui. 

 

Convívio. Na visão da Conviviologia, o mais inteligente na vida humana é a conscin pre-

ferir conviver com pessoas de perfis assistenciais, evitando aquelas de perfis indiferentes, ressen-

tidas ou rancorosas quanto às outras pessoas. 

Conquista. No âmbito da Evoluciologia, o perfil assistencial é conquista avançada quan-

do vem incorporado à Paragenética, holobiografia, holomemória, ideias inatas, vocação, índole  

e estilística. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o perfil assistencial, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia. 

2.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia. 

3.  Altruísmo:  Policarmologia. 

4.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia. 

5.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia. 

6.  Interassistencialidade:  Assistenciologia. 

7.  Intermissivista:  Intermissiologia. 

 

A  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  REALISTA  DO  PERFIL  ASSIS-  
TENCIAL  É  CONDIÇÃO  DECISIVA  PARA  POTENCIALIZAR   
A  CONSCIN  QUANTO  AO  ESTADO  VIBRACIONAL,  SINA- 
LÉTICA  PARAPSÍQUICA,  TENEPES  E  DESPERTICIDADE. 
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Questionologia. Em qual perfil você se enquadra quanto à interassistencialidade: o perfil  

assistencial ou o perfil assistível? Há quanto tempo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 232, 233, 240 e 241. 

2.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 

abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-
mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-
nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 618. 

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 80. 
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P E R F I L    AS S I S T E N C I A L    G R U P O C Á R M I C O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perfil assistencial grupocármico é o conjunto de características, aptidões, 

competências, inclinações, possibilidades, qualidades e tendências intraconscienciais do assisten-

te, essenciais à composição do padrão da assistência regular realizada a determinado grupo, em 

decorrência da convergência, em certo momento evolutivo, do tipo das necessidades e carências 

dos assistidos, e da demanda de acertos grupocármicos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil e deli-

cado”, provalvelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profi-

lare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo assistência procede do idio-

ma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de 

assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir 

em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século 

XVI. A palavra grupo deriva do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, e este do idio-

ma Grego, kruppa, “massa arredondada”. Surgiu no Século XVIII. O termo carma procede do 

idioma Inglês, karma, e este do idioma Sânscrito, karma-n, “ação; efeito; fato”. Apareceu no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Perfil do assistente grupocármico. 2.  Conjunto de traços assistencial 

grupocármico. 3.  Caracterização da assistência grupocármica. 

Neologia. As 3 expressões compostas perfil assistencial grupocármico, perfil assistenci-

al grupocármico insciente e perfil assistencial grupocármico lúcido são neologismos técnicos da 

Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Perfil egocármico. 2.  Padrão egoico. 3.  Policarmalidade. 4.  Inter-

prisão grupocármica. 

Estrangeirismologia: os skills do assistente repercutindo no padrão assistencial; o rap-

port com determinado padrão de assistidos; o know-how assistencial evolutivamente prioritário;  

o feeling e os insights quanto ao perfil interassistencial; os links interconscienciais; o network as-

sistencial; o affinity coupling. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autopercuciência da interassistência prioriária. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Grupo-

carmalidade: destinos entrelaçados. Lamentar-se não, assistir. Assistência: transformação, liber-

tação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade grupal; o exame do ma-

terpensene pessoal enquanto diretor da assistência primeira; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

o holopensene dos assistidos; o holopensene do local da assistência; o holopensene do assistente 

enquanto fator atrator do tipo de assistência. 

 

Fatologia: o perfil assistencial grupocármico; o caráter assistencial grupocármico; a qua-

lidade da inclinação da interassistência; a análise das necessidades em comum dos assistidos re-

gulares; a reverificação da especificidade assistencial pessoal através da observância da repetição 

do padrão de assistência realizada; o inventariograma das requisições bem sucedidas; as incum-

bências consideradas naturais; as convocações inesperadas; a avaliação do perfil assistencial mos-

trando o gabarito pessoal, identificado ou não; a conjugação da assistência a ser realizada com  

o temperamento e a genética pessoais; a tipificação da prioridade assistencial; a observação às 
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companhias evolutivas; a avaliação das afinidades entre os assistentes; a atenção às afinidades 

conscienciais; as especializações das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a fuga à responsabi-

lidade da assistência denotando ignorância evolutiva; a escolha egoica quanto aos assistidos 

levando à perpetuação dos erros do passado; a amortização das dívidas e dos débitos grupocármi-

cos através da especificidade assistencial; a vida intrafísica enquanto oportunidade de acertos do 

passado; os reencontros de destino; a predisposição à assistência grupocármica; a convergência 

das tarefas assistenciais, a partir do conhecimento do prioritário, alavancando a evolução. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a pesquisa sobre  

a holobiografia pessoal através da análise do perfil do grupo de assistidos; a capacidade assisten-

cial influenciando a característica da iscagem lúcida; a observação à sinalética energética e para-

psíquica pessoal; o padrão das conscins e consciexes atendidas na tenepes pessoal; as assistências 

anônimas realizadas através dos pedidos de tenepes; a importância da análise da Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP) na recrutação do intermissivista para o atendimento a determinado grupo de assis-

tidos; a convergência assistencial proexológica da aptidão da conscin assistente, naquele momen-

to, naquele local, para aqueles assistidos; a preparação intermissiva da proéxis futura a partir da  

análise do passado da consciência aluna do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a tendência 

da assistência da minipeça do maximecanismo multidimensional convergir para a necessidade do 

grupocarma; a tarefa assistencial durante a intermissão; o padrão do local de assistência podendo 

ser mera representação intrafísica do local de assistência na intermissão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aptidão consciencial–disponibilidade evolutiva; o siner-

gismo voluntário ativo–necessidade institucional. 

Principiologia: o princípio da interdependência; o princípio de ninguém evoluir sozi-

nho; o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio da afinidade interconsciencial; o prin-

cípio da restauração evolutiva; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princí-

pio da hierarquia evolutiva; o princípio da Inteligência Evolutiva (IE); o princípio do respeito in-

terconsciencial; o princípio da evolução interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do assistente levando à inadmissão 

do rechaçamento aos assistidos; o código grupal de Cosmoética (CGC) dos assistentes afins. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da evolução. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da cons-

cin-cobaia no Curso de Imersão na Identificação das Diretrizes da Proéxis (APEX); a técnica do 

Conscienciograma auxiliando na autocognição das facetas pessoais; as técnicas de desassédio; as 

técnicas interassistenciais; a técnica da assim na identificação do padrão do assistido; a técnica 

da tela mental; a técnica da circularidade na qualificação da assistência; as técnicas autoconsci-

encioterápicas auxiliando o assistente na vigilância aos traços-fardos impeditivos do trabalho as-

sistencial. 

Voluntariologia: a busca pela convergência, no voluntariado conscienciológico, do pa-

drão assistencial do intermissivista com o materpensene da Instituição Conscienciocêntrica afim. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Grupocarmo-

logia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do 

Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito negativo dos caprichos pessoais no desvio da assistência grupal 

prioritária. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses levando à possibilidade da qualificação 

assistencial; as neossinapses advindas da ampliação do livre arbítrio. 
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Ciclologia: o ciclo patológico vítima-algoz; o ciclo do curso grupocármico interprisão- 

-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo vítima do assediador–assis-

tência ao assediador. 

Binomiologia: o binômio competência assistencial–necessidades grupocármicas; a rele-

vância na assistência grupocármica do binômio autobiografia-FEP; o binômio resgate extrafísi-

co–transfiguração do psicossoma; o binômio detalhismo do presente–visão do passado; a aten-

ção ao binômio conflito íntimo–conflito interpessoal; o binômio temperamento pessoal–tempo as-

sistencial grupal. 

Interaciologia: a interação padrão assistencial do tenepessista–padrão assistencial do 

amparador da tenepes–padrão carencial da consciência assistida; a interação do passado com  

o presente nas interassistências; a interação talentos pessoais–necessidades grupocármicas–res-

tauração evolutiva; a interação preparação extrafísica–prospectiva intrafísica; a interação pre-

disposição assistencial–momento oportuno; a interação autocrítica–autodiscernimento assisten-

cial; a interação débitos pessoais–responsabilidade assistencial grupocármica. 

Crescendologia: o crescendo iscagem inconsciente–iscagem lúcida provocada a partir 

da qualificação do gabarito do assistente; o crescendo autodesassédio-heterodesassédio; o cres-

cendo retificação do erro–ampliação do acerto; o crescendo reparação do erro–especialização 

cosmoética; o crescendo do livre arbítrio a partir dos acertos grupocármicos; o crescendo tene-

pes-ofiex; o crescendo autodesassédio–ampliação do potencial assistencial. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio dinheiro-sexo-poder;  

o trinômio prestígio-status-posição; o trinômio mágoas–ressentimentos–cardiochacra bloquea-

do; o trinômio omissão da assistência–dano através do engano–erro do juízo crítico levando aos 

débitos grupocármicos na tríade da erronia; o trinômio orgulho-vaidade-soberba prejudicando  

a assistência grupocármica; o trinômio interprisioneiro no passado–assistente no presente–liber-

dade futura; o trinômio da megafraternidade compreensão-respeito-concessão. 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo interprisão grupocármica / recomposição grupocár-

mica; o antagonismo característica manipuladora / característica assistencial; o antagonismo ta-

lentos pessoais utilizados para si / talentos pessoais a favor da assistência; o antagonismo assis-

tente incauto / assistente lúcido; o antagonismo estupro evolutivo / retidão assistencial; o antago-

nismo tacon / tares; o antagonismo assistência egoica / assistência grupocármica; o antagonismo  

heteroimperdoador / autoimperdoador cosmoético; o antagonismo fixação na autoculpa / repa-

ração do erro. 

Paradoxologia: o paradoxo do assistente proexista ser o primeiro a ser assistido nas ta-

refas assistenciais ao grupocarma; o paradoxo do assistente ao reinvindicar a gratidão do assis-

tido. 

Politicologia: a política de assistência social; a demagogia; a parapolítica das redes soci-

ais; a assistenciocracia; a meritocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico aplicado à interassistencialidade; a lei 

da empatia; as leis de causa e efeito; as leis da Grupocarmologia; as leis da proéxis; as leis do 

Paradireito; as leis evolutivas; as leis cósmicas da sincronicidade regendo o reencontro de cons-

cins e consciexes, assistidos e assistentes. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a grupocarmofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da apriorismose;  

a síndrome de burnout entre os assistentes; a síndrome da mediocrização consciencial sendo trava 

do processo assistencial; a síndrome da vitimização enquanto atraso evolutivo; a síndrome da 

insegurança prejudicando a interassistência; a evitação da síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a consciencioteca; a egoteca; a traforoteca; a trafaroteca; a convivioteca; 

a hemeroteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia;  

a Autotemperamentologia; a Interprisiologia; a Psicossomatologia; a Consciencioterapia; a Retro-

cogniciologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17183 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

cente; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o re-

ciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexis-

ta; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbe-

tólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

cente; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens assistens; o Homo sapi-

ens gruppalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perfil assistencial grupocármico insciente = o da conscin assistente sem 

conhecimento da propriedade carencial do grupo de assistidos; perfil assistencial grupocármico 

lúcido = o da conscin assistente lúcida quanto às oportunidades de assistência ao grupo de assisti-

dos e vigilante quanto às profilaxias pessoais necessárias para a natureza da assistência. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade. 

 

Caracterologia. No universo da Interassistenciologia, é possível encontrar manifesta-

ções variadas quanto à satisfação do assistente na realização da prática assistencial grupocármica. 

Eis, por exemplo, 3 categorias de assistentes, em ordem alfabética, quanto ao comportamento as-

sistencial: 

1.  Assistente motivado: assistência realizada através do trinômio motivação-trabalho- 

-lazer. 

2.  Assistente queixumeiro: assistência realizada com a presença de nível de contrarie-

dade e malestar na prática de determinada tarefa assistencial. 

3.  Assistente tarefeiro: assistência realizada tanto sem motivações, quanto sem a pre-

sença de incômodos durante as ações assistenciais. 

 

Analiticologia. Pela Perfilologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 variáveis  

a serem pesquisadas e analisadas pela conscin intermissivista a fim de clarear o perfil assistencial 

grupocármico pessoal: 

01.  Aportes: o padrão de aportes próprios adquiridos desde a infância. 

02.  Assistidos: o padrão das necessidades dos assistidos. 

03.  Cognição: o padrão de conhecimentos de interesse pessoal. 
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04.  Companhias: o padrão das próprias companhias. 

05.  Demandas: o padrão das requisições assistenciais nas várias relações grupocár-

micas. 

06.  Família: o padrão das necessidades dos familiares pessoais. 

07.  Intelecção: o padrão particular das leituras, dos cursos realizados e das gescons es-

critas, e a escolha do curso superior. 

08.  Pesquisa: o padrão das pesquisas de interesse próprio. 

09.  Predileções: o padrão das tendências e gostos pessoais. 

10.  Profissão: o padrão dos assistidos na própria profissão. 

11.  Talentos: o padrão das potencialidades, trafores e talentos assistenciais particulares. 

12.  Voluntariado: o padrão próprio do voluntariado e das funções exercidas, e dos cur-

sos ministrados. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o perfil assistencial grupocármico, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Bidoação  pessoal:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Conciliação  das  interdependências:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Identificação  do  padrão:  Holopesquisologia;  Neutro. 

09.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Materpensene  atrator:  Materpensenologia;  Neutro. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  COMPREENSÃO  DO  PERFIL  ASSISTENCIAL  GRUPO-
CÁRMICO  É  O  PONTO  DE  PARTIDA  PARA  A  ASSISTÊN-
CIA  LÚCIDA  E  AUTODISCERNIDA,  PRIORITÁRIA  À  CONS-
CIN  INTERMISSIVISTA,  MINIPEÇA  DO  MAXIMECANISMO. 

 

Questionologia. Você, conscin intermissivista, já avaliou o nível da própria compreen-

são quanto à natureza dos assistidos? Qual a relação pessoal com o padrão das necessidades assis-

tenciais dos próprios assistidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Fer-
raro; & Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21  

x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 

20 a 22. 
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2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 megapensenes tri-
vocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 

2009; páginas 114, 115 e 202. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perfil consciencial intensivista é o agrupamento de traços conscienciais, 

qualidades, habilidades e atributos indispensáveis à conscin, homem ou mulher, atuante na assis-

tência voltada a pacientes críticos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil e deli-

cado”, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profi-

lare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. A palavra consciência provém do idio-

ma 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 vocábulo intensivo deriva provavelmente do idioma Francês, intensif, “intenso, que pro-

voca aumento de intensidade”, e este do idioma Latim Medieval, intensivus, “caracterizado por 

tensão, esforço”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Caracterização consciencial do intensivista. 2.  Perfil do profissional 

assistencial da UTI. 3.  Temperamento consciencial intensivista. 4.  Estrutura consciencial inten-

sivista. 

Neologia. As 3 expressões compostas perfil consciencial intensivista, perfil consciencial 

intensivista insciente e perfil consciencial intensivista lúcido são neologismos técnicos da Intensi-

vismologia. 

Antonimologia: 1.  Perfil consciencial inábil para a terapia intensiva. 2.  Personalidade 

sem estofo para assistência crítica. 

Estrangeirismologia: a Intensive Care Unit (ICU); o profile do intensivista. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assistência realizada em ambientes críticos de terapia intensiva. 

Citaciologia. Extremis morbis extrema exquisite remedia optima sunt (Para os males ex-

tremos, os remédios extremos são os melhores; Hipócrates, 460–377 a.e.c.). Humanizar é indivi-

dualizar a assistência frente às necessidades de cada um (Raquel Pusch de Souza). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal interassistencial; a autopensenização interassisten-

cial; a condição do intensivista apresentando a fôrma holopensênica na promoção da saúde; o ho-

lopensene pessoal altruísta; o holopensene de terapia intensiva; o holopensene consciencial tera-

pêutico; o holopensene pessoal da saúde; o holopensene pessoal do parapsiquismo interassistenci-

al; o holopensene da paraperceptibilidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os taqui-

pensenes; a taquipensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autopensenidade positi-

va no contato com os pacientes; a afinizacão pensênica com as equipes extrafísicas da saúde. 

 

Fatologia: o perfil consciencial intensivista; a disposição consciencial à assistência in-

tensiva; a habilidade consciencial para o auxílio crítico; a condição do ser assistencialmente equi-

librado nas diferentes demandas; o feeling para diferenciar a ajuda de acordo com a necessidade 

nem sempre aparente; a prontidão para amparar; a atenção dividida; a atenção pontual; a agilidade 

nas tomadas de decisões; o posicionamento confiante conquistado pelo conhecimento teórico  

e prático da rotina diária; a vivência do conceito de humanização tanto para os pacientes quanto 

para os colegas da equipe de trabalho; a acuidade assistencial; o contato tranquilizador com o pa-

ciente e familiares nos momentos de angústia; a empatia enquanto ingrediente no processo de tra-

tamento; a atenção enquanto ferramenta de conforto; a proatividade para ajudar; o posicionamen-

to altruísta perante a necessidade do paciente; o olhar de benignidade; a preocupação sincera;  
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o humor edificante no momento oportuno; a qualificação profissional diária em função da assis-

tência ao outro; o ato de não menosprezar a dor alheia; o bom senso; a flexibilidade mental; o es-

pírito de trabalho em equipe; a atenção sincera aos membros da família; o anticomocionalismo 

garantindo a confiança para o trabalho assistencial; o carisma com os familiares e amigos do paci-

ente no momento crítico; o autexemplo cosmoético silencioso enquanto ferramenta de assistência 

aos demais membros da equipe; a autoconvicção de posicionamentos gerados pela acumulação de 

experiências atuais; as autoconvicções geradas pelas ideias inatas; a necessidade de saber lidar 

com a dessoma; a coerência entre a fala e a ação; a sensação de responsabilidade com a vida de 

pacientes. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal identificada; a assim diagnóstica; a desassim revitalizante; a cosmo-

ética assistencial enquanto ferramenta potencializadora dos contatos assistenciais extrafísicos;  

a projetabilidade lúcida (PL) direcionando a terapêutica cosmoética ao paciente; o ambiente mul-

tidimensional caótico da UTI predispondo à qualificação para assistência especializada; o domí-

nio das energias conscienciais (ECs); o emprego das ECs para higienização do ambiente; a insen-

sibilidade energética predispondo a visão limitada das possibilidades terapêuticas; a megaeufori-

zação advinda do papel cumprido satisfatoriamente; a interassistência facilitada pela energia em-

pática do intensivista; os banhos de energias confirmando fatos e parafatos assistenciais; a atua-

ção multidimensional lúcida do intensivista. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo perfil consciencial do intensivista–perfil do amparador 

de função; o sinergismo conhecimento técnico–assistência prática; o sinergismo cognição útil– 

–discernimento cosmoético–comunicação clara; o sinergismo amparador do assistente–ampara-

dor do assistido; o sinergismo intenção do intensivista–motivação da equipe. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio de o menos doente 

ajudar o mais doente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) na assistência diária; o princí-

pio da assistência sem retorno; o princípio da seriexialidade; o princípio da multidimensionali-

dade consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) visando a qualificação da assistên-

cia crítica diária. 

Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica; a teoria da interprisão grupocármica;  

a teoria do amparo extrafísico funcional. 

Tecnologia: a técnica do EV aplicada na manutenção da saúde holossomática do intensi-

vista; a técnica da exteriorização das ECs no ambiente de UTI para potencialização da terapêuti-

ca; a técnica de empregar as ECs homeostáticas em todos os contatos assistenciais; a técnica do 

acoplamento áurico diagnóstico; a técnica da desassim. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laborató-

rio conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojecio-

logia; o trabalho interassistencial diário nos ambientes de terapia intensivo enquanto labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Intensivis-

tas; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio 

Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos 

Profissionais da Saúde. 

Efeitologia: o holopensene consciencial positivo do intensivista enquanto efeito potenci-

alizador da assistência; os efeitos da autopensenidade sadia para a harmonização do ambiente 

crítico; os efeitos do suporte avançado em terapia intensiva na qualidade de vida dos pacientes 

graves; o efeito da valorização dos detalhes na convivência sadia com a equipe intra e extrafísica 

de trabalho; o emprego das ECs positivas para a potencialização do efeito medicamentoso. 
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Neossinapsologia: a geração de neossinapses especializadas pela interassistência em 

Unidades de Terapia Intensiva. 

Ciclologia: o ciclo sentir-se bem–proporcionar o bem; o ciclo intencionalidade sadia– 

–refinamento da assistência–parapsiquismo expandido. 

Enumerologia: o intensivista acolhedor; o intensivista assistencial; o intensivista ponde-

rado; o intensivista humanizado; o intensivista cosmoético; o intensivista parapsíquico; o intensi-

vista multidimensional. 

Binomiologia: o binômio intensivista–estofo energético; o binômio equipin-equipex;  

o binômio saúde-doença; o binômio doença-medo; o binômio prontidão assistencial–amparo de 

função; o binômio insatisfação profissional–comprometimento assistencial; o binômio coerência 

assistencial–autoridade moral; o binômio teoria-prática; o binômio atenção-ação. 

Interaciologia: a interação holopensene da unidade de terapia intensiva–holopensene 

consciencial do intensivista; a interação holopensene consciencial do paciente–holopensene da 

equipe de plantão; a interação intensivista-familiares; a interação cortesia-compaixão-respeito; 

a interação intensivista predisposto à assistência–paciente receptivo. 

Crescendologia: as decisões assertivas pela teática do crescendo equilíbrio–serenidade; 

o crescendo investimento em conhecimento–ampliação do dicionário cerebral–abrangência as-

sistencial.  

Trinomiologia: o trinômio assistência cosmoética–projeção lúcida–terapêutica potenci-

alizada; o trinômio conforto do paciente–bem-estar físico–bem-estar mental; o trinômio intensi-

vista alerta–sincronicidades detectadas–atitudes tomadas; o trinômio observação atenta–sutile-

zas–assistências pontuais. 

Polinomiologia: o polinômio paciente-intensivista-equipin-equipex; o polinômio benig-

nopensenidade do intensivista–psicosfera do paciente–limpeza do ambiente–facilitação terapêu-

tica. 

Antagonismologia: o antagonismo emocionalidade / assistência qualificada; o antago-

nismo bradipsiquismo / taquipsiquismo; o antagonismo displicência / eficácia em ambiente de 

UTI; o antagonismo restrição / humanização da UTI.  

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin poder manter a pacificação íntima em ambien-

te entrópico; o paradoxo da frieza assistencial; o paradoxo do intensivista carente de assistência. 

Politicologia: a assistenciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a política 

Nacional de Humanização (PNH). 

Legislogia: a lei de maior esforço aplicado à assistência crítica; a lei da interassistencia-

lidade; a lei da empatia; a lei do limite assistencial cosmoético; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a assistenciofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a energofilia; a para-

psicofilia; a projeciofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a conscienciofobia; a conviviofobia; a tanatofobia; a neofobia; a fobia de 

ambientes patológicos. 

Sindromologia: a síndrome de burnout. 

Holotecologia: a assistencioteca; a interassistencioteca; a energeticoteca; a parapsicote-

ca; a teaticoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a medicinoteca; a terapeuticoteca; a tecno-

teca. 

Interdisciplinologia: a Intensivismologia; a Assistenciologia; a Interassistenciologia;  

a Intenciologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia; a Dessomatologia; a Autodesassediologia; 

a Policarmologia; a Cosmovisiologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intensivista assistencial; a conscin menos doen-

te; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o profissional com perfil consciencial intensivista; o intensivista assis-

tencial parapsíquico; o enfermeiro intensivista; o fisioterapeuta intensivista; o fonoaudiólogo in-
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tensivista; o médico intensivista; o técnico de enfermagem intensivista; o psicólogo; o ectoplasta; 

o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o au-

todecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o consci-

enciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista;  

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a profissional com perfil consciencial intensivista; a intensivista assis-

tencial parapsíquica; a enfermeira intensivista; a fisioterapeuta intensivista; a fonoaudióloga in-

tensivista; a médica intensivista; a técnica de enfermagem intensivista; a psicóloga; a ectoplasta;  

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 exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; 

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intensivus; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens as-

sistentialis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens desassediator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perfil consciencial intensivista insciente = a condição do profissional 

atuante na assistência crítica, assumidor de postura ética e assistencial perante o trabalho dentro 

da UTI, porém, ainda limitado à visão da Ciência Convencional; perfil consciencial intensivista 

lúcido = a condição do profissional interassistencial atuante dentro do paradigma consciencial, 

valorizando a vivência da multidimensionalidade, qualificando e aprofundando as ações assisten-

ciais diárias desempenhadas no ambiente de Terapia Intensiva. 

 

Culturologia: a cultura da Terapia Intensiva; a cultura da Humanização na UTI; a cul-

tura do respeito à dignidade do paciente; a cultura da assistencialidade cosmoética; a cultura do 

autodomínio bioenergético; a cultura da cosmovisão assistencial. 

 

Caracterologia. Considerando a Intensivismologia, eis, na ordem alfabética, 28 atributos 

ou condições conscienciais indispensáveis à conscin intensivista, predisposta à assistência qualifi-

cada nas Unidades de Terapia Intensiva, pautados no paradigma consciencial: 

01. Acolhimento. Aptidão em receber, acolher e ter consideração para com todos os ti-

pos de pacientes, independentemente do histórico de vida. 

02. Afetividade. Qualidade em demonstrar afeição, respeito e interesse sincero, contri-

buindo diretamente para a interação intensivista-paciente. 

03. Agilidade. Habilidade em agir prontamente, com desembaraço de raciocínio e ligei-

reza para consecução de atividades as quais requerem velocidade e assertividade. 

04. Altruísmo. Predisposição a doar-se, ser solidário às dificuldades e carências dos as-

sistidos, dedicando-se de maneira espontânea e desinteressada.    

05. Atenção. Capacidade para estar atento a todos os eventos dentro da UTI, desde  

o alarme do ventilador do paciente até o mais sutil, da própria sinalética energética pessoal. 

06. Autoblindagem energética. Habilidade de expor-se a energias desequilibradas, sem 

alterar-se energeticamente, mantendo a capacidade pessoal de sustentação somática, emocional  
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e mental, com a evitação de possíveis patologias oriundas das contaminações energéticas ex-

ternas. 

07. Compreensão. Perícia para interagir de maneira compreensiva, perceptiva à neces-

sidade do momento, de modo a atuação mais harmoniosa e produtiva com os colegas de trabalho, 

com o paciente e familiares. 

08. Comunicabilidade. Desenvoltura comunicativa, contribuindo para o melhor enten-

dimento entre os colegas da equipe multidisciplinar, proporcionando consequentemente maior 

consenso e profilaxia dos possíveis assédios interconscienciais entre os envolvidos. 

09. Cosmoética. Disposição para vivenciar a ética máxima, universalista e cósmica, 

condição além da moral social, intrafísica ou humana.  

10. Detalhismo. Habilidade em valorizar os mínimos detalhes no dia a dia. Detalhes 

mudam vidas.  

11. Empatia. Desenvoltura assistencial em se identificar com o outro ao colocar-se no 

lugar do próximo. Ter empatia com as necessidades do paciente, com a aflição da família e com 

as dificuldades dos colegas de plantão. 

12. Energeticidade. Destreza energética, a partir do domínio do EV, possibilitando ins-

talação de campos homeostáticos e terapêuticos no ambiente entrópico de UTI. 

13. Exemplarismo. Tendência a manter posturas assistenciais, coerentes, éticas e cos-

moéticas em relação a todos, acabando por tornar-se autexemplo para os demais, chegando ao 

ponto das atitudes silenciosas tornarem-se a melhor forma de assistência. O autexemplo é o me-

lhor recurso para o esclarecimento consistente. 

14. Flexibilidade. Aptidão cognitiva para admitir opiniões contrárias, sem causar con-

flitos, mantendo-se no foco assistencial. 

15. Gentileza. Virtude em agir de maneira a usar de atenção sincera nos contatos com 

os pacientes. O profissional atencioso e gentil tanto com o paciente quanto com a equipe conse-

gue muitas vezes detectar problemas jamais mencionados, porém, presentes nas entrelinhas dos 

relacionamentos interconscienciais. 

16. Hiperacuidade. Faculdade de saber olhar com os olhos de ver conseguindo obser-

var e compreender além do naturalmente visualizado. É a capacidade de conseguir visualizar  

a necessidade primordial para determinado momento. 

17. Homeostasia. Capacidade de transmitir tranquilidade íntima, emitindo confiança  

e equilíbrio para os pacientes e para a equipe de trabalho nas mais diversas situações.   

18. Humanização. Propensão para realizar a assistência de maneira humanizada, priori-

zando observar o paciente de modo integral, garantindo, assim, a atuação verdadeiramente qua-

lificada. 

19. Interatividade sadia. Predisposição para interações interconscienciais produtivas 

priorizando o entendimento e a harmonia na equipe de trabalho, agindo assim também na relação 

com pacientes e familiares.   

20. Parapsiquismo. Desenvoltura para os contatos entre dimensões predispondo a to-

madas de decisões assertivas e condutas terapêuticas cosmoéticas e assistenciais do ponto de vista 

multidimensional.  

21. Persistência. Índole para a manutenção de postura autodeterminada visando a reali-

zação de todas as condutas assistenciais cosmoeticamente possíveis. 

22. Ponderação. Inclinação para agir sob reflexão com bom senso, de modo a buscar as 

atitudes mais prudentes e benéficas a todos. 

23. Projetabilidade lúcida. Facilidade projetiva voltada à assistência específica no con-

texto de terapia intensiva.  

24. Senso de equipe. Disposição para trabalhar em equipe observando a necessidade de 

saber ouvir, falar e se posicionar, sempre com o foco no melhor para o paciente, no contexto da 

UTI, abrangendo a junção de vários profissionais de funções diferentes, em ambiente de estresse, 

porém com o mesmo objetivo.  

25. Senso de responsabilidade. Capacidade de sentir-se responsável pela pessoa-paci-

ente, tendo lucidez das próprias ações individuais na garantia do melhor atendimento possível. 
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26. Serenidade. Propriedade em manter a tranquilidade e o equilíbrio, sem alterações 

emocionais, proporcionando o raciocínio lógico em situações mais críticas, a exemplo de eventual 

parada cardiorrespiratória (PCR). 

27. Taquipsiquismo. Desembaraço de raciocínio, realizando rápidas associações de 

ideias perante os fatos e parafatos apresentados e conseguindo tomar decisões em cima do lance, 

bem como na hora oportuna. 

28. Universalismo. Competência para atuar sem preconceitos ou sectarismo, não fazen-

do acepção de pessoas por etnia, gênero, condição social ou tipo de patologia. Ajudar a todos sem 

olhar a quem. 

 

Assistencialidade. Atributo de manifestação base para atuação do profissional da saúde, 

garante a condição de auxílio, suporte e amparo sem desejar nada em troca. A maior recompensa 

do intensivista assistencial é a recuperação do paciente dentro dos princípios da Cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o perfil consciencial intensivista, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Acolhimento  hospitalar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento  dinâmico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Autoprontidão  energossomática:  Energossomatologia;  Neutro. 

05.  Comunicador  intensivista  interassistencial:  Intensivismologia;  Homeostático. 

06.  Enfermagem  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  consciencial  terapêutico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Intensivista  assistencial  parapsíquico:  Intensivismologia;  Homeostático. 

10.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático.  

12.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  assistencial  grupocármico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14.  Sobrepairamento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Socorrista  multidimensional:  Assistenciologia;  Homeostático. 

  

AO  PROFISSIONAL  DE  UTI  É  VÁLIDO  ESTUDAR  O  PER-
FIL  CONSCIENCIAL  INTENSIVISTA  PARA  SE  QUALIFICAR  

QUANTO  À  COSMOÉTICA  E  ASSISTENCIALIDADE,  EM  FA-
VOR  DAS  CONSCIÊNCIAS  ENVOLVIDAS  NO  CONTEXTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de profissional de UTI, realiza au-

torreflexão para qualificar a própria atuação? Considera a possibilidade de o perfil consciencial 

intensivista ser consequência da holobiografia pessoal?  
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Moritz, Rachel Duarte; Org.; Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva; apres. José Mário 

Teles; pref. José Eduardo de Siqueira; & Roberto Luiz D`Ávila; XVI + 120 p.; 11 caps.; 3 diagramas; 41 enus.; 3 escalas; 

2 fichários; 3 fluxogramas; 15 ilus.; 2 questionários; 6 tabs.; 1 técnica; 196 refs.; 2 anexos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Atheneu; 
São Paulo, SP; 2012; páginas 1 a 69. 
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2.  Orlando, José Maria C.; Org.; UTI: Muito Além da Técnica...A Humanização e a Arte do Intensivismo; 

pref. Cid Célio Jayme Carvalhaes; XXVI + 588 p.; 7 caps.; 15 citações; 100 enus.; 4 fichários; 10 fluxogramas; 1 formulá-

rio; 19 fórmulas; 6 ilus.; 4 questionários; 5 tabs.; 122 websites; 16 notas; 322 refs.; 4 apênds.; alf.; 23 x 15,5 x 3 cm; br.; 
Atheneu; São Paulo, SP; 2001; páginas 3 e 213. 

3.  Souza, Raquel Pusch; Org.; Manual: Rotinas de Humanização em Medicina Intensiva; 110 p.; 5 partes; 

61 caps.; 91 enus.; 89 fichários; 7 formulários; 29 refs.; 11 anexos; 25 x 18 cm; enc.; 2ª Ed.; Editora Atheneu; São Paulo, 
SP; 2010; páginas 3 a 85. 

 

S. M. S. 
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P E R F I L    CR I A T I V O -A R T Í S T I C O  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perfil criativo-artístico é o conjunto de traços conscienciais, atributos, fa-

cetas e habilidades presentes nas consciências com temperamento inventivo, sensível e habilido-

so, manifesto na aptidão com as diversas linguagens expressivas.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil  

e delicado”, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de 

profilare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo criar procede do idio-

ma Latim, creare, “produzir; fazer brotar; fazer aumentar; fazer crescer; criar”. Apareceu no Sé-

culo XI. A palavra criativo surgiu no Século XX. O termo artístico provém do idioma Francês, 

artistique, “que diz respeito às Artes e às Belas-Artes; que tem relação com a produção das Belas- 

-Artes e à influência que elas exercem na vida”. Apareceu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Temperamento criativo-artístico. 2.  Perfil inventivo-artístico. 3.  Na-

tureza criativa-artística.  

Neologia. As duas expressões compostas perfil criativo-artístico egoico e perfil criativo-

-artístico altruísta são neologismos técnicos da Perfilologia.  

Antonimologia: 1.  Perfil reprimido. 2.  Perfil apedeuta. 3.  Perfil monástico. 4.  Perso-

nalidade sem criatividade. 

Estrangeirismologia: a mindfulness promovendo a autovigilância ininterrupta; os vāsa-

nās influenciando o temperamento da consciência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE) aplicada à criatividade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Tempera-

mento: tendências latentes. 

Citaciologia: –“Quando espiritualmente desperto, um indivíduo desse tipo tem grandes 

dons de iluminação e uma verdadeira inspiração espiritual. Consegue ver a unidade que subjaz  

a multiplicidade das formas e o significado mais profundo de todos os símbolos e fenômenos 

externos, bem como todos os fragmentos da grande manifestação cósmica” (Roberto Assagioli, 

1888–1974).  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criatividade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os retropensenes; a retropensenidade; os paramnemopensenes; a paramnemopensenidade;  

a fôrma holopensênica artística. 

 

Fatologia: o perfil criativo-artístico; a aversão ao padrão criativo-artístico enquanto indí-

cio da falta de autaceitação e autorreciclagens; a música; a dança; o desenho e a pintura; a escul-

tura; a literatura; o teatro; o cinema; a fotografia; as histórias em quadrinhos; a computação gráfi-

ca; a Arquitetura; as habilidades inatas; a influência do Zeitgeist; as automimeses dispensáveis;  

a paixão pelo sofrimento; as doenças mentais manifestadas pelos artistas; o transtorno de deficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH) relacionado às artes; a dislexia e as artes visuais; a promis-

cuidade no meio artístico; os casos de drogadição; a arte pela arte; o fanatismo pela arte; a ilusão 

enquanto base da expressão artística; o desperdício consciencial; o perigo da hipercompensação; 

os conflitos com as religiões repressoras da autexpressividade; o carisma do artista; a necessidade 

de encontrar harmonia em todas as manifestações; a diferença entre autoindulgência e autaceita-

ção; o fim das guerras interiores e paradigmáticas através das reciclagens; a arte podendo auxiliar 

o desenvolvimento do ser humano; as automimeses indispensáveis; a complementariedade do 
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perfil volitivo; a criatividade enquanto ferramenta evolutiva; os processos e métodos criativos, 

singulares e pessoais; a domesticação da criatividade; o método stand by; a convergência criativa; 

a criação transmídia; a relevância da compreensão do holocarma; o perfil criativo-artístico vol-

tado à autevolução lúcida. 

 

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

as autorretrocognições levando às origens do temperamento; as recuperações de cons do Curso 

Intermissivo (CI); as manipulações extrafísicas auxiliando a manutenção de automimeses dispen-

sáveis; a saudade da Baratrosfera; a criatividade e a comunicabilidade na condição de bases para 

o fazer paracientífico; os amparadores extrafísicos orientando a reciclagem do temperamento;  

o público assistencial extrafísico; a autobagagem holobiográfica; a necessária harmonização dos 

chacras superiores; as paratecnologias e o macrossoma contribuindo na lapidação do tempera-

mento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Arte-Ciência; o sinergismo sentimento-razão; o sinergis-

mo criação-manutenção; o sinergismo passividade-atividade. 

Principiologia: o princípio filosófico antigo de a “coragem para mudar o mutável, paci-

ência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições”; o princípio  

da autocrítica cosmoética; o princípio do desapego perfilológico enquanto pré-requisito para  

a reciclagem temperamental. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incitando o refinamento do próprio 

temperamento; o código grupal de Cosmoética (CGC) criando mecanismos profiláticos para evi-

tar a acomodação temperamental antievolutiva. 

Teoriologia: a teoria dos tipos humanos; a teoria do holocarma; a teoria do self;  

a teoria da seriéxis demonstrando a necessidade do desenvolvimento integral; a teoria das inter-

prisões grupocármicas; a teoria da arte sequencial evolutiva. 

Tecnologia: a técnica do conscienciograma; a técnica da presença consciencial; a técni-

ca do escriba interdimensional; a técnica da autoinquirição; a técnica do reconhecimento pensê-

nico; a técnica do comando pensênico; a técnica da desassim; a técnica da harmonização pelo 

contato com o polo contrastante; a técnica da escrita imagética conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico da dupla evolutiva. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da reciclagem temperamental nas próximas vidas intrafísicas;  

os efeitos das autorreciclagens na maxiproéxis grupal. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da reciclagem perfilológica; as neossinap-

ses geradoras de neoideias; as neossinapses permitindo o vislumbre da reciclagem porvir. 

Ciclologia: o ciclo autexpressão-autoinvestigação-registro; o ciclo limpeza-organi-

zação. 

Enumerologia: os autopensenes criativos; a habilidade criativa; a profissão criativa; os 

heteropensenes criativos; os ambientes criativos; a Mesologia criativa; as consciências criativas. 

Binomiologia: o binômio discernimento–inteligência evolutiva; o binômio expressão-in-

ventividade; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação razão-sentimento; a interação sensibilidade-intelectualida-

de; a interação cardiochacra-laringochacra; a interação imaginação-lógica. 

Crescendologia: o crescendo autorreconhecimento-autolimite-autajuste; o crescendo 

paciente-terapeuta; o crescendo assistente–amparador–orientador evolutivo.  

Trinomiologia: o trinômio recons-verpons-grupo; o trinômio arte catártica–arte comu-

nicativa–arte evolutiva; o trinômio criação egocármica–criação grupocármica–criação policár-

mica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17195 

Polinomiologia: o polinômio vontade-organização-constância-racionalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo autorrepressão / reciclagem; o antagonismo inau-

tencidade anticosmoética / autenticidade consciencial. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a parapsicocracia; a talentocracia; 

a cosmoeticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esfoço evolutivo necessitando ser compreendida para a trans-

formação do temperamento; a lei da ação e reação; a lei da compensação; a lei da atração dos 

opostos; a lei da atração dos afins; as leis evolutivas operando silenciosamente. 

Filiologia: a criativofilia; a artisticofilia; a verponofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

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

Holotecologia: a conscienciometroteca; a proexoteca; a criativoteca; a heuristicoteca;  

a artisticoteca; a comunicoteca; a pinacoteca; a desenhoteca; a literaturoteca; a teatroteca; a gibi-

teca; a cinemateca; a animateca; a musicoteca; a semioteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Temperamentologia; a Psicologia; a Psicossínte-

se; a Semiótica; a Evoluciologia; a Parametodologia; a Autoexperimentologia; a Autoproexolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Sociologia; a Parassociologia; a Antropo-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a personalidade artística. 

 

Masculinologia: o parartista; o paracientista; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o voluntário; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pintor; o dese-

nhista; o escultor; o gravurista; o quadrinhista; o animador; o cineasta; o escritor; o dramaturgo;  

o dançarino; o músico; o cantor; o artesão; o mago; o produtor cultural; o professor de artes;  

o arquiteto; o médium; o cientista; o publicitário; o designer gráfico; o psicólogo; o cirurgião 

plástico; o esteticista; o pré-serenão vulgar; o desperto. 

 

Femininologia: a parartista; a paracientista; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a voluntária; a conscienciômetra; a conscien-

cioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a inte-

lectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pintora; a de-

senhista; a escultora; a gravurista; a quadrinhista; a animadora; a cineasta; a escritora; a drama-

turga; a dançarina; a musicista; a cantora; a artesã; a maga; a produtora cultural; a professora de 

artes; a arquiteta; a médium; a cientista; a publicitária; a designer gráfica; a psicóloga; a cirurgiã 

plástica; a esteticista; a pré-serenona vulgar; a desperta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens 

harmonicus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

creatus; o Homo sapiens heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perfil criativo-artístico incipiente = o criador, autor de obras visando  

a autopromoção e enaltecimento do próprio ego; perfil criativo-artístico assistencial = o criador, 

autor de obras esclarecedoras, evolutivas. 
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Culturologia: a cultura do autodesenvolvimento perfilológico; a cultura da heurística;  

a cultura da evolução consciencial; a cultura da autoconscienciometria; a cultura da autocons-

ciencioterapia; a cultura da pacificação íntima. 

 

Evoluciologia. No percurso evolutivo, a consciência busca atingir o máximo de desen-

volvimento e integração dos diversos perfis intraconscienciais. Eis, em ordem progressiva, 3 eta-

pas do processo de autoidentificação dos próprios traços criativo-artísticos: 

1.  Aceitação. A aquiescência lúcida e a compreensão realista do próprio perfil, inclusive 

de características ideologicamente incorretas segundo a visão da própria consciência. 

2.  Domínio. O controle, a condução e o comando da automanifestação de acordo com  

o entendimento dos aspectos mais evolutivos a serem enfatizados. 

3.  Incremento. A busca pelo desenvolvimento das qualidades, dos traços e dos atributos 

faltantes. 

 

Tabelologia. Segundo a Conscienciometria, eis, por exemplo, 18 traços conscienciais, 

listados em ordem alfabética, passíveis de integrarem o perfil criativo-artístico, seguidos de para-

lelos entre a manifestação nosográfica e homeostática: 

 

Tabela  –  Traço / Manifestação Nosográfica / Manifestação Homeostática  do Perfil 

Criativo-Artístico 

 

N
os

 Traço Manifestação  Nosográfica Manifestação  Homeostática 

01. Abertismo  Novo pelo novo Neofilia evolutiva 

02. Bom humor Bom humor inoportuno Bom humor desassediante 

03. Comunicabilidade Verborragia Comunicação assistencial 

04. Criatividade Criatividade sem critérios Criatividade evolutiva 

05. Criticidade Criticidade destrutiva Autocriticidade sadia 

06. Dedicação Perfeccionismo Detalhismo 

07. Egocentrismo Egocentrismo infantil Autocentramento maduro 

08. Emotividade Instabilidade emocional Equilíbrio emocional 

09. Expressividade Rebeldia Autenticidade 

10. Extroversão Estrelismo Autexposição assistencial 

11. Flexibilidade Dispersão Versatilidade  

12. Habilidade artística Habilidade egóica Habilidade evolutiva 

13. Imaginação Distorção Domínio morfopensênico 

14. Interatividade Carência social Inteligência social 

15. Ousadia Falta de limites Coragem evolutiva 

16. Sensibilidade Comocionalismo Fraternismo 

17. Sensitividade Mediunidade inconsciente Parapsiquismo lúcido 

18. Senso de estética Superficialidade Estética funcional 
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Trafais. Sob a ótica de Harmoniologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 traços 

salutares a serem conquistados pelo perfil criativo-artístico, enquanto características faltantes às 

consciências interessadas na autevolutividade: 

01.  Acabativa. A finalização de tudo, inclusive das pequenas ações. 

02.  Assistencialidade. O ato de abrir mão do egoísmo. 

03.  Autodiscernimento. A inteligência evolutiva aplicada. 

04.  Autoidentificação. A lembrança da própria essência consciencial. 

05.  Autorganização. A disposição organizada e funcional dos próprios atributos. 

06.  Constância. A manutenção rotineira dos hábitos salutares. 

07.  Economicidade. O ato de não desperdiçar recursos. 

08.  Higiene. A higienização dos ambientes da automanifestação. 

09.  Presença. O ato de se manter focado no aqui-agora. 

10.  Racionalidade. A lógica racional permeando as motivações profundas. 

11.  Verbação. O compromisso com a verdade, por meio do verbo e da ação. 

12.  Vontade férrea. A vontade inquebrantável. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o perfil criativo-artístico, indicados para a expansão das 

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Arte  sequencial  evolutiva:  Imageticologia;  Homeostático.   

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autocriatividade:  Verponologia;  Neutro. 

05.  Comando  temperamental:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Criatividade  evolutiva:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Descoberta:  Heuristicologia;  Neutro. 

09.  Eclosão  criativa:  Heuristicologia;  Homeostático. 

10.  Habilidade  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

11.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático.  

12.  Holopensene  criativo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

13.  Imagística:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  MANIFESTAÇÃO  DO  PERFIL  CRIATIVO-ARTÍSTICO  OSCI-
LA  ENTRE  A  EXPRESSÃO  APAIXONADA  OU  O  RECALCA-
MENTO  DAS  TENDÊNCIAS.  O  EQUILÍBRIO  ESTÁ  NA  CA- 
NALIZAÇÃO  DOS  TRAÇOS  EM  PROL  DA  AUTEVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o perfil criativo-artístico na pró-

pria manifestação? Considera desenvolver os traços salutares desse perfil?  
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139 a 141. 
 

Webgrafia  Específica: 

 
1.  Pesquisa relaciona Doenças Mentais a Criatividade; Veja; Revista; Semanal; 18.10.12; 19h20; Seção: Sa-

úde; 1 foto; disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/ha-uma-forte-relacao-entre-doencas-mentais-criativida-

de-e-expressao-artistica-afirma-estudo>; acesso em: 20.03.13. 
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P E R F I L    D E C I D O F Ó B I C O  
( DE C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perfil decidofóbico é o conjunto de traços ou características presentes na 

conscin, homem ou mulher, com tendência à irresolução, hesitação, insegurança ou imprecisão 

decorrentes do medo de decidir ou tomar posição ante as injunções críticas da vida. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil e deli-

cado”, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profi-

lare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo decidofobia é composto pela 

expressão do idioma Francês, decision, “ação de decidir”, derivado do idioma Latim, decisio, 

“ação de resolver uma questão debatida”, e do idioma Francês, phobie, “fobia; medo exagerado”, 

derivado do idioma Grego, phobós, “ação de horrorizar; amedrontar; dar medo”. 

Sinonimologia: 1.  Perfil da decisofobia. 2.  Perfil da personalidade indecisa. 3.  Conjun-

to de traços conscienciais de irresolução. 4.  Característica consciencial de hesitação. 

Neologia. As duas expressões compostas perfil decidofóbico sutil e perfil decidofóbico 

grosseiro são neologismos técnicos da Decidologia. 

Antonimologia: 1.  Perfil da personalidade autenfrentante. 2.  Perfil da personalidade 

decisora. 3.  Conjunto de características da conscin resoluta. 4.  Perfil da personalidade segura de 

si mesma. 5.  Perfil decidofílico. 

Estrangeirismologia: as habitual insecurities; a defeatist conscin; a ausência de strong 

will; o hollow profile; a aurea mediocritas; a procrastinacão sine die. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Decisão: 

alavanca consciencial. Decisão: ação volitiva. Decidir é preciso. 

Citaciologia: – Dúvida não é agradável, mas certeza é uma condição absurda (François 

Marie Arouet, Voltaire, 1694–1778). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da indecisão; os decidopensenes; a decidopenseni-

dade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; o pessimismo 

afetando o holopensene do ambiente; a necessidade de prioropensenes; a premência de prioropen-

senidade; a falta de firmeza pensênica nas tomadas de decisão. 

 

Fatologia: o perfil decidofóbico; o conjunto de traços de insegurança quanto à decisão;  

a hesitação mortificadora; as decisões precipitadas e urgentíssimas; a postergação decisiva; a difi-

culdade de autoposicionamento; o excesso de ofertas dificultando o perfil decidófobico; as inse-

guranças ante novos desafios; as inseguranças diante das escolhas; a dificuldade de iniciar novas 

tarefas; a ausência de autodeterminacão; as retrorrotinas; a ausência do exemplarismo decisivo 

pessoal; a ausência de determinação; a ausência de coragem para encarar neodesafios; o fato de  

o decidófobo não ter clareza quanto a qualificação da intenção; a necessidade de alguém para ori-

entação pontual; a necessidade de incentivos externos; o sentimento derrotista junto ao novo;  

a acomodação geradora de incompléxis; o afundamento na inação profissional por falta de cora-

gem; o perfil religioso ao esperar “cair do céu”; a confusão íntima entre ponderação e hesitação;  

o sofrimento íntimo do decidofóbico; a vivência da lamentação pelo fato de perder o bonde evolu-

tivo; a condição propiciadora de “manada” de assediadores; a condição de construtor de castelos 

de areia; a desorganização pessoal do perfil decidofóbico; o especialismo em postergação; a con-

dição de murismo diário ao “manter os pés em duas canoas” ao mesmo tempo; o discurso sempre 
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com pé atrás; a característica do “enrolation”; a provocação de estresses em vendedores de lojas 

pela autoindefinição; o fato de a conscin decidofóbica preferir dizer sempre “sim”, por inseguran-

ça; as autossabotagens contumazes; as omissões silenciosas; a ausência de abertismo; a autoviti-

mização patrocinadora de interprisões; a falta de acabativa; a falta de coragem de olhar no olho;  

a vontade frágil; a voliciopatia; as vacilações estacionárias; os vacilos; as indecisões; as indefini-

ções; as irresoluções; as indúcias; as titubeações; as hesitações enquanto rotina; a autoincerteza 

cronicificada; as ambiguidades multifacetadas; as atitudes reticentes; as atitudes corajosas; o traço 

de otimismo; a evitação de temores com os compromissos a assumir; a vontade de vencer na vida; 

a autossegurança ante às escolhas; o discurso direto e sem rodeios; a evitação de postergação; as 

omissões superavitárias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o convívio esporá-

dico com os assediadores decidofóbicos; a heterassedialidade; o indecisismo sendo causa possível 

da melancolia extrafísica (melex). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico assediador-decidofóbico; o sinergismo home-

ostático ortodecisão-ação; o sinergismo existencial precocidade intelectual–longevidade lúcida; 

o sinergismo vontade-realização; o sinergismo esforço-persistência; o sinergismo automotivação 

evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo eficácia-eficiência. 

Principiologia: o princípio da imperturbabilidade aplicada às autodecisões; o princípio 

filosófico antigo de ter coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabe-

doria para diferenciar as duas condições; o princípio evolutivo da acuidade nas autopriori-

zações. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as decisões pessoais. 

Teoriologia: a teoria da decidibilidade computacional; a teoria da coerência; a teoria 

das verdades relativas de ponta. 

Tecnologia: a técnica da tentativa e acerto; a técnica da análise das autodecisões; a téc-

nica da decidibilidade de conflitos (Direito); a técnica da exaustividade; a técnica do registro 

sintético. 

Voluntariologia: o voluntariado na tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoproe-

xologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas. 

Efeitologia: a decisão errônea sendo efeito lastimável da análise equivocada; o efeito de 

sair de cima do muro; o efeito cumulativo das autodecisões sadias resultando em autoconfiança. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas do enfrentamento lúcido nas autodecisões 

marcantes. 

Ciclologia: o ciclo jejunice decisória–veteranice decisória; ciclo decisão-ação. 

Enumerologia: a abulia; o titubeio; a incoerência; a dependência; a autovitimização;  

o parasitismo; o autassédio. O decisor lúcido; o decisor produtivo; o decisor ousado; o decisor 

empreendedor; o decisor priorizador; o decisor renovador; o decisor evolutivo. 

Binomiologia: o binômio patológico melin-melex; o binômio azáfama-irreflexão; o bi-

nômio segundos de loucura (interprisão)–séculos de reparação (recomposição). 

Interaciologia: a interação reflexão-intenção-escolha; a interação autocrítica racional– 

–escolhas coerentes. 

Crescendologia: o crescendo vontade débil–volição vigorosa; o crescendo autodecidi-

bilidade emociogênica–autodecidibilidade racional; o concatenamento do crescendo proéxis- 

-compléxis-maximoréxis no êxito meritório das decisões irrepreensíveis. 
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Trinomiologia: o trinômio da decisão aqui-agora-já; o trinômio intenção-ação-resul-

tado; o trinômio vontade férrea–intenção sadia–decisão criteriosa. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia; o polinô-

mio (decidofóbico) autodisplicência–auto-hesitação–autovacilação–autoindecisão; o polinômio 

(decidofílico) volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio clareza-objetividade-realis-

mo-decidibilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo murismo / posicionamento; o antagonismo repres-

são / liberdade consciencial; o antagonismo decisão assertiva / decisão negligenciada; o antago-

nismo determinação / tibieza; o antagonismo correr atrás / deixar para lá; o antagonismo obsti-

nação madura / teimosia infantil. 

Paradoxologia: o paradoxo de a omissão poder ser a melhor decisão (omissuper). 

Politicologia: a decidocracia; a proexocracia; a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada nas escolhas assertivas prioritárias. 

Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a raciocinofilia; a definofilia; a desafiofilia; a fato-

filia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a voliciofobia; a sociofobia; a eliminação dos me-

dos pessoais e grupais em geral; o medo do desconhecido. 

Sindromologia: o sobrepujamento da síndrome da borboleta; a superação da síndrome 

da insegurança; a remissão da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome do 

desperdício de oportunidades e companhias evolutivas; a evitação da síndrome da mediocriza-

ção; a cura da síndrome da Maria vai com as outras. 

Maniologia: a abulomania; a mania de fazer média; a superação da mania das poster-

gações. 

Mitologia: a superação do mito sobre a vantagem da indecisão demagógica (murismo);  

a eliminação do mito da liberdade consciencial significando deixar-se levar pela vida. 

Holotecologia: a definoteca; a volicioteca; a decidoteca; a convivioteca; a desafioteca;  

a prioroteca; a recinoteca. 

Interdisciplinologia: a Decidologia; a Intencionologia; a Voliciologia; a Evoluciologia;  

a Parapatologia; a Priorologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Desafiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin decidofóbica; a conscin indecisa; a conscin insegura; a consciên-

cia pendular; a conscin claudicante; a pessoa vacilante; a pessoa sem iniciativa; a conscin sem ex-

pediente; a conscin impontual. 

 

Masculinologia: o procastinador; o desô; o voliciopata; o embromador; o ziguezague-

ante; o inconvicto; o perdidão; o buscador-borboleta; o acoplamentista; o varejista consciencial;  

o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; 

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

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a procastinadora; a desô; a voliciopata; a embromadora; a ziguezague-

ante, a inconvicta; a perdidona; a buscadora-borboleta; a acoplamentista; a varejista consciencial; 

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

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

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

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

ca; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;  

a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens indecisus; o Homo sapiens decisopho-

bicus; o Homo sapiens hesitans; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens debilis; o Homo 

sapiens vulgaris; o Homo sapiens automimeticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perfil decidofóbico grosseiro = o conjunto de características peculiares 

da conscin sedentária, incapaz de optar pelo tipo de exercício salutar a realizar; perfil decidofó-

bico sutil = o conjunto de características da conscin procrastinadora, insegura quanto ao tema  

a ser desenvolvido, postergando as tarefas gesconológicas. 

 

Culturologia: a cultura da postergação; a cultura decidofóbica; a cultura do empurrar 

com a barriga; a cultura do jeitinho brasileiro; a cultura do perder de vista; a cultura religiosa;  

a cultura do deus-dará. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 tipos de-

cidobóbicos com características mais frequentes, facilmente encontrados em diversas áreas da vi-

da humana: 

1.  Acomodado. O traço marcante é o conformismo. Tal estado implica em pseudapazi-

guamento e permanência na zona de conforto da indecisão. Acomodação gera incompléxis. 

2.  Autoindeterminado. O traço marcante é a ausência de iniciativa. Em alguns casos, 

mesmo havendo o “primeiro empurrãozinho” de alguém, ainda corre o risco de parar em seguida, 

frente a qualquer contratempo futuro. 

3.  Inseguro. O traço marcante é o receio ou temor. Em geral apresenta dificuldade em 

iniciar novas tarefas, preferindo seguir o porto-seguro das atuações antigas. 

4.  Lamentador. O traço marcante é a queixa. Ao perceber as perdas de oportunidades, 

passa a se lamentar com possíveis consequências danosas da instalação de melacolia intrafísica 

(melin). Lamentação não, solução. 

5.  Postergador. O traço marcante é a inércia ou imobilização. Tal condição leva o deci-

dófobo ao desconforto do adiamento. 

6.  Vacilão. O traço marcante é a hesitação. O fato de existirem muitas opções para es-

colha dificulta a tomada de decisão, em geral nos momentos críticos. 

7.  Voliciopata. O traço marcante é a ausência de vontade ou debilidade volitiva.  

A conscin fica desprovida de coragem para realizar qualquer tarefa, faltando-lhe força presencial 

para atuar. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o perfil decidofóbico, indicados para a expansão das 

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

01. Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

02. Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

03. Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04. Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

05. Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

06. Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07. Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

08. Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

09. Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10. Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

11. Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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12. Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

13. Incompléxis:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

14. Murismo:  Murismologia;  Nosográfico. 

15. Procrastinação  danosa:  Autorganizaciologia;  Nosográfico. 

 

NAS  CONTINGÊNCIAS  DO  DIA  A  DIA  E  NAS  RELAÇÕES  

INTERCONSCIENCIAIS  INEVITÁVEIS  O  PERFIL  DECIDOFÓ-
BICO  É  CONDIÇÃO  A  SER  SUPERADA  VISANDO  BURILAR   
E  QUALIFICAR  OS  AUTOPOSICIONAMENTOS  EVOLUTIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou em si mesmo(a) algum traço do 

perfil decidofóbico? Quais técnicas tem empregado para superá-lo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Nazaré; Gonçalves, Luiz; & Soares, Fátima; Decidofobia; Artigo; Anais da IV Jornada de Saúde 

da Consciência; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. S-33; Londres; UK; Setembro, 2006; páginas 
213 a 231. 

2.  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 ilus.; 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 20, 77, 100, 137  

e 149. 
3.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
178, 272,  459, 471, 505, 524, 561, 686 e 737. 

 

A. F. 
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P E R F I L    L I D E R O L Ó G I C O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perfil liderológico interassistencial é o conjunto de traços conscienciais, 

habilidades, potencialidades, aptidões, atributos, qualidades e competências da conscin, homem 

ou mulher, assistente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil e deli-

cado”, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profi-

lare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo líder deriva do idioma In-

glês, leader, “algo ou alguém que guia, conduz”. Apareceu no Século XX. O elemento de compo-

sição logia é oriundo do idioma Grego, logikós, “relativo à palavra, à proporção; explicação; opi-

nião; razão”. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço 

de”. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Apa-

receu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Perfil do líder interassistencial. 2.  Perfil da liderança evolutiva.  

3.  Perfil do líder cosmoético. 4.  Prosopografia liderológica assistencial. 5.  Conjunto de traços 

do líder interassistencial. 6.  Caracterização do líder assistencial. 7.  Retrato da liderança interas-

sistencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas perfil liderológico interassistencial, perfil lidero-

lógico interassistencial básico, perfil liderológico interassistencial intermediário e perfil lidero-

lógico interassistencial avançado são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Perfil eletronótico. 2.  Perfil doentio. 3.  Perfil nosográfico. 4.  Ca-

racterísticas conscienciais antiliderança. 5.  Esboço de traços anticosmoéticos. 6.  Prosopografia 

submissa. 

Estrangeirismologia: o strong profile; o perfil efficient; o character liderológico; o ske-

tch do líder; o curriculum vitae existencial; o résumé liderológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento 

quanto à liderança interassistencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – FEP: reflexo per-

filológico. 

Citaciologia: – O homem é um microcosmo (Demócrito, 460–370 a.e.c.). A consciência 

não é um “eu penso que”, mas um “eu posso” (Merleau-Ponty, 1908–1961). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da liderança; o holopensene da interassistenciali-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os convivio-

pensenes; a conviviopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os harmo-

nopensenes; a harmonopensenidade; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: o perfil liderológico interassistencial; o bom-humor interassistencial; a capa-

cidade resolutiva; a gentileza pessoal evidente; o senso de gratidão natural; o interesse pelas cons-

ciências; o estilo administrativo pessoal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o acúmulo de expe-

riências interassistenciais; o predomínio dos trafores; a compreensão dos fatos sobrepairando a to-

lerância e a paciência; a acalmia íntima; a disposição interassistencial espontânea; a tendência 

pessoal para a doação; o abertismo consciencial; a comunicabilidade; a habilidade política; a apti-

dão intermediadora; a autoridade cosmoética; o autexemplo interassistencial; as ações assisten-

ciais tarísticas; a vivência da parapedagogia; a escrita de artigos, verbetes e livros; o despojamen-

to interassistencial; o Conscienciograma; o emprego da técnica de autorreflexão de 5 horas nas 
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decisões; a assistência realizada através do trinômio motivação-trabalho-lazer; os aportes adqui-

ridos desde a infância; o arcabouço cultural–intelectual pessoal; a força presencial; as tendências 

e gostos pessoais; a profissão exercida na Socin; a sociabilidade; o temperamento interassisten-

cial; a busca pela tridotação consciencial. 

 

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

por meio do arco voltaico craniochacral; as bioenergias aplicadas no estabelecimento da homeos-

tase holopensênica; a identificação e vivência da sinalética parapsíquica; o paramicrochip; a pro-

jetabilidade lúcida; a assistência anônima realizada através do pedido de tenepes; a cosmovisão;  

a Parapedagogia; a intuição pessoal; o emprego das parapercepções nas decisões; a coerência  

e a lógica multidimensional nas manifestações pessoais; o foco multidimensional no assistido;  

o grau da qualidade da irradiação das energias conscienciais (ECs); as inspirações do amparo ex-

trafísico favorecendo a interpretação de fatos e parafatos; a determinação no uso das ECs, favore-

cendo o auto e heterodesassédio; a Paragenética influindo na manifestação pessoal; os trafores po-

tencializados no trabalho conjunto com amparadores extrafísicos; o segundo tempo do Curso In-

termissivo (CI) enquanto elemento teático transformador de líderes; a ação a favor da proéxis pe-

rante o grupo e o Curso Intermissivo; a identidade extra; a autodisponibilidade multidimensional 

interassistencial; as tarefas da reurbex; a autoconfiança e a tranquilidade íntima na realização das 

atividades interassistenciais multidimensionais; o planejamento existencial multidimensional; as 

anotações e registros profiláticos das parapercepções no dia a dia aprimorando a interassistencia-

lidade; a intermediação entre equipin e equipex; a tenepes 24 horas; a ofiex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liderológico força presencial–autoridade moral; o siner-

gismo da consciência aglutinadora–consciência cosmovisionária; o processo sincrônico simul-

tâneo aprendizagem-desenvolvimento; a construção do sinergismo conscin parapsíquica–cons-

ciex amparadora; o neossinergismo voluntário-voluntariado; o sinergismo ação-realização; o si-

nergismo aportes-retribuição; o sinergismo autodeterminação-continuísmo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal; o princípio da intercooperação;  

o princípio proexológico da responsabilidade interassistencial; o princípio evolutivo do autesfor-

ço insubstituível; o princípio do autodidatismo ininterrupto; o princípio evolutivo do autodiscer-

nimento cosmoético; o princípio “a vontade inquebrantável tudo pode”. 

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

Cosmoética (CGC) compartilhado entre lideranças. 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da evolução; a teoria da cooperação; a teoria 

da maxiproéxis; a teoria da cláusula da desperticidade presente na proéxis da conscin não des-

perta; a autodecisão quanto à potencialização autevolutiva da teoria da evolução interassisten-

cial contínua; a teática da interassistencialidade consciencial; a teática da tenepes. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; as técnicas para projeção consciente;  

a técnica do acolhimento interassistencial; a técnica de viver priorizando a autevolução; as técni-

cas parapedagógicas; as técnicas pessoais de pesquisa e estudo; a paratécnica da ofiex. 

Voluntariologia: a aplicação dos trafores no voluntariado conscienciológico; a equipe 

de voluntários com base na aglutinação de trafores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico cotidiano da con-

vivialidade cosmoética; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia; o laboratório cons-

cienciológico da autopesquisa; o laboratório conscienciológico da docência; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Holociclo. 

Efeitologia: o efeito ricochete do autexemplo; o efeito reverberador da interassistência;  

a autoconsciência quanto à participação assistencial nos efeitos da reurbanização no holopense-

ne planetário (Reurbex); o efeito evolutivo, acumulativo, cosmoético das práticas diárias da 

tenepes; o efeito positivo da renúncia dos caprichos pessoais em detrimento da interassistência;  
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o efeito da autodeterminação na aceleração da evolução pessoal; o efeito de assumir a responsa-

bilidade multidimensional na vida humana. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses derivada do fato de assumir 

o Curso Intermissivo; as autossuperações de crises existenciais gerando neossinapses; as mudan-

ças intraconscienciais predispondo neossinapses; as neossinapses derivadas da tares; as neossi-

napses geradas pela conexão com o amparo extrafísico; as neossinapses profiláticas geradas pe-

las experiências parapsíquicas; as neossinapses geradas pelo exemplarismo pessoal da lideran-

ça; as neossinapses adquiridas com a docência conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo aquisição-elaboração-distribuição-expansão; o ciclo articulação so-

cial–mobilização grupal–realização coletiva; o ciclo Curso Intermissivo–teática aplicada–neoli-

derança interassistencial; o ciclo crise de crescimento (impasse)–ajuste da bússola consciencial 

(autodecisão)–neopatamar evolutivo (consequência); o ciclo falar-ouvir. 

Enumerologia: o perfil liderológico da consciência intrafísica; o perfil liderológico  

da consciência extrafísica; o perfil liderológico do intermissivista; o perfil liderológico do desper-

to; o perfil liderológico da semiconsciex; o perfil liderológico do evoluciólogo; o perfil lideroló-

gico do Serenão. 

Binomiologia: o binômio assistente afável–assistido abordável; o binômio autonomia 

individual–sustentabilidade grupal; o binômio liderança-assistência; o binômio saber liderar–

comber ser liderado; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio dinâmico 

17206áximecanismo multidimensional–minipeça interassistencial; o binômio conjugação de 

trafores–comvergência de esforços coletivos. 

Trinomiologia: o trinômio perfilológico conscin assistida–conscin assistente amadora– 

–conscin assistente profissional; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio acolhimento- 

-orientação-encaminhamento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança; 

o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio interassistencialidade- 

-liderança-responsabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio aproximação-empatia-acolhimento-interassistência; o po-

linômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorresolução inte-

rassistencial; o polinômio interação-afeto-tempo-confiança-assistência; o polinômio autopesqui-

sa–autorreflexão–recin–ajuste consciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo perfil liderológico belicista / perfil liderológico in-

terassistencial; o antagonismo liderança ativa em retrovida / liderança interassistencial atual 

ociosa; o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo ato individual / ato co-

letivo; o antagonismo autenfrentamento / pusilanimidade; o antagonismo interprisão grupocár-

mica / recomposição grupocármica; o antagonismo perfil tarístico / perfil taconístico. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a democracia;  

a meritocracia; a paradireitocracia; a autodiscernimentocracia; a proexocracia; a conviviocracia. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a exemplofilia; a autodeterminofilia; a cosmoeticofilia; 

a conviviofilia; a decidofilia; a pacificofilia; a traforofilia; a intelectofilia; a ofiexofilia; a evolu-

ciofilia. 

Fobiologia: a superação da cosmoeticofobia; a profilaxia da sucessofobia; o descarte  

da determinofobia; a autossuperação das fobias em geral. 

Holotecologia: a biografoteca; a assistencioteca; a retrocognoteca; a lideroteca; a evolu-

cioteca; a cosmovisioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Intermissiologia; a Holobiografologia; a Proexo-

logia; a Policarmologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Megafo-

cologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; o ser acolhedor; a conscin líder; a conscin compartilhadora; a conscin intermediadora;  

a conscin enciclopedista; a conscin autora. 
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Masculinologia: o articulador interassistencial; o comandante multidimensional; o diri-

gente agregador; o agente retrocognitor; o inversor existencial; o reciclante existencial; o voluntá-

rio; o paravoluntário; o político; o parapolítico; o epicon; o conscienciólogo; o tenepessista; o ofi-

exista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o conviviólogo; o homem de ação; o exem-

plarista; o líder nato; o professor de Conscienciologia; o homem proativo; o homem despojado. 

 

Femininologia: a articuladora interassistencial; a comandante multidimensional; a diri-

gente agregadora; a agente retrocognitora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a vo-

luntária; a paravoluntária; a política; a parapolítica; a epicon; a consciencióloga; a tenepessista,  

a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a convivióloga; a mulher de ação;  

a exemplarista; a líder nata; a professora de Conscienciologia; a mulher proativa; a mulher despo-

jada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lider; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-

piens articulator; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

agglutinator; o Homo sapiens intermediator; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens 

cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perfil liderológico interassistencial básico = o da conscin adepta à tarefa 

da consolação; perfil liderológico interassistencial intermediário = o da conscin intermissivista fa-

zendo desta vida humana fase preparatória para o exercício da liderança interassistencial tarística; 

perfil liderológico interassistencial avançado = o do evoluciólogo desenvolvendo neolíderes. 

 

Culturologia: a cultura da cooperação; a cultura da interassistencialidade multidimen-

sional; a cultura da coerência nos atos e ações; a cultura cosmovisiológica; a cultura da inter-

compreensão; a cultura da reflexão. 

 

Taxologia. Na visão da Interassistenciologia, o perfil liderológico interassistencial pode 

ser classificado, por exemplo, de duas maneiras, listadas, em ordem alfabética: 

1.  Perfil liderológico interassistencial taconista: primário, bem intencionado, acalen-

tador e consolador. 

2.  Perfil liderológico interassistencial tarístico: avançado, atacadista, exemplarista, 

esclarecedor, transparente e gesconológico. 

 

Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 categorias de líderes interas-

sistenciais encontrados na Socin: 

1.  Líder acadêmico: universitário; aluno ou professor intelectual, materialista-eletro-

nótico; domina campo de conhecimento acadêmico-intelectual. O pesquisador ganhador do prê-

mio Nobel. 

2.  Líder artista: o ator, a atriz, o músico, o cantor, o artista plástico, dedicado a traba-

lhos filantrópicos ou comunitários. 

3.  Líder executivo: empreendedor; fundador de empresa de tecnologia inovadora; fun-

dador de organização filantrópica. O bilionário convencendo os pares a doar metade da fortuna. 

4.  Líder político: perspicaz, sagaz, inteligente; cortês; engenhoso; convincente; persua-

sivo. A liderança presidindo o Conselho ou Comissão dos Direitos Humanos. 

5.  Líder religioso: submisso à dogmática da religião; apresenta fortes elementos de ado-

ração, gurulatria, veneração. A liderança católica dedicada ao humanitarismo. 

 

Atributologia. Na abordagem da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 38 possíveis características, condições, atributos, ou trafores do perfil liderológico 

interassistencial da tares: 
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01.  Aglutinação interconsciencial: a capacidade de unir e integrar pessoas distintas pa-

ra o mesmo objetivo evolutivo. 

02.  Articulação: a capacidade de articular e possibilitar o estabelecimento de contatos  

e combinações entre personagens, organizações, realidades e pararrealidades. 

03.  Atratibilidade: a capacidade ou poder de atrair consciências colaboradoras afins na 

consecução de maxiproéxis. 

04.  Autoconscientização multidimensional: a lucidez quanto à multidimensionalidade; 

a condição da projetabilidade lúcida. 

05.  Autodeterminação: a habilidade de determinar, decidir, deliberar, prescrever, resol-

ver, afirmar e definir alguma ação pessoal; o empenho na consecução da proéxis. 

06.  Autodisposição: a autodisponibilidade; a prontidão; o desimpedimento na realiza-

ção de atividades interassistenciais. 

07.  Autoposicionamento: a posição pessoal, ideológica ou evolutivamente definida  

e exposta sem rodeios. 

08.  Autorganização: a habilidade de estruturar-se, adequar-se ou adaptar-se orgânica, 

funcional e sistematicamente. 

09.  Autotaquirritmologia: a elaboração de pensamento rápido; o raciocínio veloz. 

10.  Comunicabilidade: a interação, transmissão e o compartilhamento de ideias. 

11.  Confiança: a autestima; a confiança em si mesmo; a heteroconfiança na equipe. 

12.  Cooperação: a colaboração na realização de projeto comum; o ato de unir esforços. 

13.  Cosmoética: a preponderância da moral cósmica nos autodesempenhos gerais. 

14.  Cosmovisão: a capacidade de enxergar além das ocorrências ou interesses banais da 

cotidianidade diuturna. 

15.  Dedicação: o devotamento sadio; a priorização na assistencialidade cosmoética. 

16.  Despojamento: a aceitação da imperfectibilidade pessoal, inevitável; o striptease 

consciencial; a conscin-cobaia; a desrepressão; a desinibição. 

17.  Disciplina: a capacidade de seguir o próprio planejamento; a capacidade de respeitar 

regras pré-estabelecidas ou conseguir resultados. 

18.  Duplismo: o cultivo do interrelacionamento afetivo regular da dupla evolutiva;  

o investimento inicial na policarmalidade. 

19.  Empatia receptiva: a capacidade interassistencial de recepcionar, receber e atender 

com gentileza, simpatia, polidez, amabilidade e bom-tom às demandas conscienciais. 

20.  Força presencial: o carisma; o olhar; a presença cosmoeticamente forte; a força 

moral; a autoridade cosmoética; a voz bem colocada; o conteúdo da fala. 

21.  Fraternidade: a atitude amável e cortês; a interassistência continuada. 

22.  Homeostase: a retilinearidade autopensênica; o estado hígido, harmônico, equilibra-

do do holossoma. 

23.  Intenção: a qualidade da intenção como fator determinante das ações das consciên-

cias em qualquer dimensão ou momento evolutivo. 

24.  Mediação: a intercessão; a intervenção; a arbitragem com o objetivo de alcançar  

o consenso; a intermediação. 

25.  Megafoco: o objetivo básico, fundamental, racional, lógico e cosmoético; a meta. 

26.  Motivação: a automotivação positiva, interassistencial; a vitalidade da força presen-

cial. 

27.  Neofilia: as neoideias; a adaptação fácil às situações, coisas e acontecimentos  

novos. 

28.  Parapsiquismo: a auteducação parapsíquica lúcida; a aplicação teática das paraper-

cepções; as sinaléticas parapsíquicas; a projetabilidade lúcida; a autodefesa energética. 

29.  Policarmalidade: o senso e vivência da maxifraternidade, além do egocarma e do 

grupocarma. 

30.  Proatividade: a iniciativa; o empreendedorismo; a disposição. 

31.  Registro: as anotações e o registro técnico das vivências; a potencialização e otimi-

zação da memória. 
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32.  Resolutividade: a capacidade de resolutividade nas tarefas cotidianas e interassis-

tenciais. 

33.  Responsabilidade: a identificação e a ação em conformidade com o Curso Inter-

missivo pré-ressomático. 

34.  Tenepessismo: o investimento na dinamização da tenepes; a qualificação da interas-

sistencialidade. 

35.  Traforismo: a visão otimista, interassistencial; a percepção a partir dos trafores. 

36.  Transparência: a sinceridade; a autenticidade; a glasnost. 

37.  Universalismo: a condição consciencial de conciliação; as ideias derivadas da uni-

versalidade; o senso universalista. 

38.  Voliciolina: a força de vontade. 

 

Perfilologia. Cabe à conscin intermissivista identificar não apenas traços isolados, mas  

o conjunto destes, procurando identificar raízes, ramificações ou relações, bem como as combina-

ções potencializadoras, otimizadoras, facilitadoras, estimulantes e sinérgicas dos trafores nas vi-

vências interassistenciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o perfil liderológico interassistencial, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens intere-

ssados: 

01.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

02.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 

03.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

04.  Liderologia:  Politicologia;  Neutro. 

05.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Perfil  assistencial  grupocármico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

07.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Perfilologia  invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

09.  Pré-epicon:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

10.  Preponderância  da  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

12.  Semiconsciexialidade:  Semiconsciexologia;  Homeostático. 

13.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

15.  Síntese  conscienciométrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DO  PERFIL  LIDEROLÓGICO  POSSIBI-
LITA  À  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  CONJUGAR  OS  ES-
FORÇOS  PRIORITÁRIOS  COM  OS  TRAFORES  INATOS,  

EXPANDINDO  A  CAPACIDADE  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou em si mesmo(a) trafores potencia-

lizadores, dinamizadores da própria liderança? Quais contribuições lideracionais pode oferecer  

à interassistencialidade? 
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P E R F I L O L O G I A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Perfilologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos ou pesqui-

sas técnicas, sistemáticas, específicas e teáticas de perfis específicos das consciências, incluindo 

os caracteres, trafores e trafares, virtudes e defeitos, temperamento, nível cognitivo, inteligência 

evolutiva (IE), estágio na escala evolutiva das Consciências e demais traços exponenciais capazes 

de identificar as diferenças reais entre as consciências, conscins e consciexes, em geral, a partir 

das avaliações da Conscienciometrologia, e também da Consciencioterapia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil e deli-

cado”, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profi-

lare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia proce-

de do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Caracterologia. 2.  Tipologia. 3.  Personologia. 4.  Paraprosopogra-

fia. 5.  Holoperfil. 

Neologia. Os 3 vocábulos Perfilologia, Miniperfilologia e Megaperfilologia são neolo-

gismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Acriticismo. 2.  Vida inavaliada. 

Estrangeirismologia: o status social; o hollow profile; a aurea mediocritas; o strong 

profile; o megacurriculum vitae; os hobbies pessoais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal; o nível da linearidade autopensênica; os autogra-

fopensenes médios; o materpensene suposto ou mais evidente da personalidade. 

 

Fatologia: o perfil da consciência; o esboço biográfico; o currículo pessoal; o histórico 

pessoal; as etapas da existência; as fases específicas da vida intrafísica; a vida física; a longevida-

de; a vida emocional; a vida intelectual; os momentos evolutivos relevantes; as viagens importan-

tes; as crises existenciais; as doenças graves; os acidentes; a anatomização consciencial; a família 

nuclear; a sociabilidade; a qualidade do círculo de relações sociais; o sociodiagnóstico; os múlti-

plos egos sociais da conscin; a heteroimagem; a extroversão; o nível da força presencial; o grau 

de autolucidez; o nível da autossuficiência existencial; as habilidades pessoais; as faculdades men-

tais; o patamar da autorganização; o duplismo; a descendência; a carreira profissional; as auto-

tendências; os interesses pessoais; a índole; o temperamento; as pesquisas pessoais; o autopo-

sicionamento filosófico; o autoposicionamento político; os apogeus das reciclagens existenciais;  

o perfil socioeconômico; as posses; os patrimônios; o perfil assistencial pessoal; a prosopografia 

interassistencial; os autotrafares; os autotrafores; as autorrealizações; os divisores de águas da 

existência; as mudanças de domicílio; as criações pessoais; a proéxis pessoal; o perfil sintético;  

a microbiografia; as gestações conscienciais (gescons); a megagescon; a maxidissidência; o saldo 

evolutivo; a biografia; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o nível da proéxis pessoal. 

 

Parafatologia: a vida multidimensional; as percepções extrassensoriais pessoais; as 

energias conscienciais (ECs) pessoais; a coexistência com o estado vibracional (EV); o holoperfil 

pessoal; a holossomatografia; a Multidimensiologia. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Filiologia: a perfilofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a biografoteca; a antropoteca; a conscienciometroteca; 

a egoteca; a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Paraprosopografia; a Caracterologia; a Personolo-

gia; a Tipologia; a Biografologia; a Holossomatologia; a Multidimensiologia; a Elencologia;  

a Temperamentologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; o Consciencialismo; a Cons-

cienciologia; a Somatologia; a Holossomatologia; a Antropologia; a Evoluciologia; a Moratorio-

logia; a Desviologia; a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o autobiógrafo; o biógrafo; o perfilologista; o pré-serenão vulgar; o re-

ciclante existencial; o pesquisador; o professor; o autodecisor; o minidissidente; o maxidissidente; 

o intermissivista; o duplista; o acoplamentista; o cognopolita; o inversor existencial; o agente re-

trocognitor; o tertuliano; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o proexólo-

go; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a autobiógrafa; a biógrafa; a perfilologista; a pré-serenona vulgar; a re-

ciclante existencial; a pesquisadora; a professora; a autodecisora; a minidissidente; a maxidissi-

dente; a intermissivista; a duplista; a acoplamentista; a cognopolita; a inversora existencial;  

a agente retrocognitora; a tertuliana; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente;  

a proexóloga; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienció-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Miniperfilologia = o estudo técnico conscienciométrico do perfil da 

consciência intrafísica (conscin) aplicado apenas ao longo da vida humana, abarcando todos os 

componentes da Humanidade; Megaperfilologia = o estudo técnico conscienciométrico do perfil 

da consciência intrafísica (conscin) ao mesmo tempo da vida humana e também da vida mul-

tidimensional, parapsíquica ou paraperceptiva (parabiografia; megaperfil; holoperfil), pessoal, 

abarcando tão somente minúscula minoria dos componentes mais lúcidos da Humanidade. 

 

Culturologia: a formação cultural. 

Interrelações. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 temas básicos, populares, inter-

relacionados com a Perfilologia, evidenciando a complexidade do assunto: cara, carater, carac-

terística, currículo, estilo, faceta, feitio, figura, fisionomia, individualização, índole, personalida-

de, rosto, semblante, ser, silhueta, temperamento, tendência, traço, visual. 

 

Caracterologia. Segundo a Experimentologia, os estudos técnicos da Perfilologia po-

dem ser classificados em duas categorias básicas: 
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1.  Autobiografia: os estudos técnicos de análise avaliativa do perfil feitos pela própria 

pessoa (autoperfil), por intermédio da Autoconscienciometrologia, Autopesquisologia ou mesmo 

pela exposição autobiográfica (autobiógrafo). 

2.  Biografia: os estudos técnicos de análise avaliativa do perfil de alguém, desenvolvi-

dos por outra pessoa (heteroperfil), por intermédio da heteravaliação conscienciométrica (cons-

cienciômetra), ou pela biografia (biógrafo). 

 

Singularidades. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 33 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia abordando caracteres específicos das 

consciências, ou seja, os perfis, tipos ou traços compondo personalidades singulares através da 

Perfilologia Prática: 

01.  Acoplador  energético. 

02.  Adversário  ideológico. 

03.  Agente  retrocognitor. 

04.  Amplificador  da  consciencialidade. 

05.  Antepassado  de  si  mesmo. 

06.  Autodecisor. 

07.  Autoimperdoador. 

08.  Autômato  humano. 

09.  Bibliopola. 

10.  Cognopolita. 

11.  Compassageiro  evolutivo. 

12.  Consciência  podálica. 

13.  Consciência  poliédrica. 

14.  Consciênçula. 

15.  Consciex  Livre. 

16.  Conscin  displicente. 

17.  Conscin  eletronótica. 

18.  Conscin multívola. 

19.  Conscin  sem  megafoco. 

20.  Conscin  tenepessável. 

21.  Epicon  lúcido. 

22.  Evoluciólogo. 

23.  Facilitador  da  Conscienciologia. 

24.  Intermissivista. 

25.  Intermissivista  inadaptado. 

26.  Musa  científica. 

27.  Paracientista. 

28.  Parceiro  ideal. 

29.  Pesquisador  independente. 

30.  Retomador  de  tarefa. 

31.  Ser  desperto. 

32.  Triatleta  conscienciológico. 

33.  Voluntário  da  Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Perfilologia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

2.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 
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3.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

4.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

6.  Prole  mentalsomática:  Cogniciologia;  Homeostático. 

7.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  RACIONAL  DE  SI  MESMO  SEMPRE  AJUDA  

NA  IDENTIFICAÇÃO  DOS  TRAFARES  A  SEREM  COMBATI-
DOS  E  DOS  TRAFORES  A  SEREM  CONQUISTADOS,  INDO  

DA  EGOCARMALIDADE  PARA  A  POLICARMALIDADE. 
 

Questionologia. Você já analisou, em profundidade, o próprio perfil na condição de 

consciência humana? Mantém algum diário ou registro autobiográfico? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 78 e 450. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 600. 
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P E R F I L O L O G I A    I N V E X O L Ó G I C A  
( I N V E X O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Perfilologia Invexológica é a Ciência aplicada ao estudo técnico dos per-

fis de inversores existenciais a partir da análise dos padrões predominantes nas conquistas evolu-

tivas pessoais precoces, autoplanejadas, com base na Invexologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil e deli-

cado”, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profi-

lare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia proce-

de do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de  

1 tema”. O vocábulo inversão provém do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em re-

tórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar 

abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial deriva também do 

idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu no mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Caracterologia assistencial do inversor existencial. 2.  Invexometro-

logia. 

Neologia. As 3 expressões compostas Perfilologia Invexológica, Perfilologia Invexoló-

gica básica e Perfilologia Invexológica avançada são neologismos técnicos da Invexometrologia. 

Antonimologia: 1.  Estudo do pseudoinversor. 2.  Conscienciometria do inversor. 3.  Es-

tudo dos níveis de aplicação da invéxis. 4.  Perfilologia recexológica. 

Estrangeirismologia: o curriculum existentialis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE) precoce. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da invexibilidade; a retilinearidade precoce da au-

topensenização; os invexopensenes; a invexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenida-

de; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os metapense-

nes; a metapensenidade. 

 

Fatologia: a inversão existencial; a inversão da maturidade; a inversão assistencial; a au-

tanálise da conscin inversora; o invexograma; a individualidade da conscin inversora; o mega-

trafor convergente com o materpensene; a originalidade evolutiva imberbe; a predominância dos 

talentos pessoais sobre o porão consciencial; o senso inato da especialidade proexológica pessoal; 

a especialização proexológica juvenil; a especialização invexológica; a precocidade do autode-

sempenho proexológico com enfatização do propósito vanguardista; o autocentramento conscien-

cial; o sinergismo proexológico; o ponteiro consciencial desde jovem; a bússola consciencial 

precoce; a intelectualidade adolescente; a evitação de automimeses desnecessárias; a tridotalidade 

consciencial da conscin inversora; a inteligência evolutiva (IE) precoce; o Conscienciograma;  

a averiguação do módulo predominante da tridotação consciencial. 

 

Parafatologia: a autocoerência com o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a holo-

biografia pessoal; a constância relativa do temperamento pessoal ao longo das múltiplas vidas; os 

talentos multimilenares. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo precoce dos esforços proexológicos pessoais. 
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Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica para recuperação de cons. 

Voluntariologia: o voluntário da ASSINVÉXIS. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoinvexometrologia; o labora-

tório conscienciológico da Paragenética; o laboratório das retrocognições. 

Efeitologia: os efeitos do Curso Intermissivo sobre o intermissivista; os efeitos da 

acumulação dos esforços assistenciais multimilenares; os efeitos do ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) sobre o intermissivista; os efeitos do agente retrocognitor sobre o intermissivista; os efei-

tos da holobiografia sobre a especialização proexológica pessoal; os efeitos da Autoinvexome-

trologia sobre o maxiplanejamento pessoal; os efeitos da autorresponsabilização pelos talentos 

pessoais. 

Neossinapsologia: as neossinapses quanto às parassinapses consolidadas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal. 

Binomiologia: o confronto do binômio conquista–faixa etária. 

Interaciologia: a interação autoinvexometria-maxiplanejamento. 

Crescendologia: o crescendo invéxis modesta–invéxis avançada; o crescendo minin-

véxis-maxinvéxis; o crescendo pré-inversor–inversor calouro–inversor veterano; o crescendo 

descobrimento de talentos–maxiplanejamento–fase executiva–compléxis. 

Trinomiologia: a ênfase nas variáveis do trinômio intelectualidade-parapsiquismo-co-

municabilidade. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Holotecologia: a biografoteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia Invexológica; a Invexometrologia; a Invexologia;  

a Holobiografologia; a Sinergismologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Intrafisicologia;  

a Evoluciologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin vulgar; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

a conscin interassistencial; a conscin enciclopedista polivalente. 

 

Masculinologia: o invexólogo; o invexologista; o inversor existencial; o inversor assis-

tencial; o inversor mediano; o inversor autossuficiente; o inversor comunicativo; o inversor extra-

polacionista; o inversor intelectual; o inversor líder; o inversor parapsíquico polivalente. 

 

Femininologia: a invexóloga; a invexologista; a inversora existencial; a inversora assis-

tencial; a inversora mediana; a inversora autossuficiente; a inversora comunicativa; a inversora 

extrapolacionista; a inversora intelectual; a inversora líder; a inversora parapsíquica polivalente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapi-

ens independens; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens extrapolacionista; o Homo 

sapiens intellectualis; o Homo sapiens lider; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Perfilologia Invexológica básica = o estudo técnico invexométrico do in-

versor sem padrões predominantes nas conquistas precoces; Perfilologia Invexológica avançada 

= o estudo técnico invexométrico dos padrões predominantes nas conquistas pessoais precoces, 

notadamente das convergentes com o materpensene e a proéxis pessoal. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da autopesquisa; a cultura pessoal mul-

timilenar. 
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Invexograma. Segundo a Conscienciometrologia, dentre os instrumentos de medida da 

Invexologia destaca-se o invexograma. 

Variáveis. Pela lógica, as variáveis naturais para a medida da precocidade na aplicação 

da invéxis, usadas no invexograma, são as conquistas versus faixas etárias. 

Antecipação. A partir da Autoinvexometria, o inversor poderá identificar quais antecipa-

ções (conquistas) ocorrem primeiro (faixa etária), ou prevalecem, no caso pessoal. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Invexometria, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 perfis invexológicos e respectivas prevalências específicas nas antecipações das prioridades 

evolutivas: 

1.  Inversor assistencial: prevalência na antecipação do voluntariado conscienciológico; 

apresentações públicas; produção de artigos; docência conscienciológica itinerante; força presen-

cial cosmoética; terceiro tempo do Curso Intermissivo; dedicação integral à proéxis; abertismo 

consciencial; viagens internacionais; multiculturalismo; universalismo; megagescon; tenepes; 

senso de programação existencial; fase executiva. 

2.  Inversor autossuficiente: prevalência na antecipação da escolha consciente da pro-

fissão; autonomia financeira; saída da casa dos pais; obtenção do diploma; consolidação da carrei-

ra profissional; condição de pesquisador independente; dedicação integral à proéxis; biblioteca 

pessoal. 

3.  Inversor comunicativo: prevalência na antecipação das apresentações públicas;  

anotações pessoais; laptop; primeiro livro; criticidade social; autocriticidade; articulação social 

sadia; paradiplomacia. 

4.  Inversor polivalente: além das prevalências específicas em alguma área, apresentan-

do, contudo, graus de excelência nas antecipações evolutivas, de modo geral, mesmo segundo os 

padrões da invéxis. 

5.  Inversor intelectual: prevalência na antecipação da produção de artigos; dicionário 

cerebral de vocabulário técnico; leitura útil; concentração; dicionário cerebral sinonímico (bisso-

ciação de ideias); registro técnico de vivências; dicionário cerebral analógico (ideias afins); aten-

ção dividida; autenciclopédia; poliglotismo; priorização dos colégios invisíveis da ciência com fo-

co na produtividade assistencial; polimatia; biblioteca pessoal; anotações pessoais; laptop; biblio-

teca especializada; livros; megagescon (escrita); autodidatismo. 

6.  Inversor líder: prevalência na antecipação do descobrimento dos talentos pessoais; 

autoliderança; autogovernabilidade consciencial; interações sociais; empreendedorismo; pessoa 

versada nos princípios do Parestadismo. 

7.  Inversor parapsíquico: prevalência na antecipação do registro técnico de vivências; 

vivência do estado vibracional e de fenômenos parapsíquicos; assim; desassim; domínio do esta-

do vibracional (EV) profilático; tenepes; identificação e reconhecimento técnicos das sinaléticas 

anímicas e parapsíquicas pessoais; iscagem consciente; epicentrismo consciencial lúcido; tria-

tletismo consciencial; ofiex; desperticidade; entrevista com Serenão; primeiras projeções da cons-

ciência; desenvolvimento da projetabilidade técnica; autoprojetabilidade lúcida; descoincidência 

vígil; cosmoconsciência; cosmovisão. 

 

Invexologia. À luz da Invexologia, é inevitável ao inversor a antecipação de conquistas 

evolutivas autoplanejadas em todas as áreas da vida humana, além da linha de especialização 

pessoal. 

Maxiplanejamento. O mais inteligente é o inversor identificar as melhores predisposi-

ções pessoais inatas a partir das autoconquistas mais naturais, precoces, de modo a aproveitar ao 

máximo os próprios recursos intraconscienciais, holobiográficos, multimilenares e a Ficha Evolu-

tiva Pessoal (FEP) na elaboração de maxiplanejamento personalizado e na qualificação do auto-

desempenho proexológico. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Perfilologia Invexológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Atributologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

02. Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03. Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04. Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

05. Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06. Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07. Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

08. Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09. Intelectualidade  adolescente:  Parageneticologia;  Homeostático. 

10. Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

11. Materpensene  predominante:  Materpensenologia;  Neutro. 

12. Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13. Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

14. Reprodução  intrafísica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15. Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

 

A  AUTOIDENTIFICAÇÃO  DA  PERFILOLOGIA  INVEXOLÓGI-
CA  É,  AO  JOVEM  INVERSOR,  ATITUDE  MAIS  PRIORITÁRIA 

NA  INTERATIVIDADE  DO  MAXIPLANEJAMENTO  CONVER-
GENTE  COM  OS  MEGATALENTOS  ASSISTENCIAIS  INATOS. 

 

Questionologia. Você, jovem leitor ou jovem leitora, conhece o perfil invexológico pes-

soal? Aplica tecnicamente, através do maxiplanejamento, os megatalentos assistenciais pessoais? 

Quais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Colpo, Filipe; Usefull Maxi-planing and Maxi-productivity; Artigo; Journal of Conscientiology; Revista; 

Quadrimensário; Vol. 9; N. 34; 7 enus.; 4 refs.; Miami, FL; EUA; Outubro, 2006; páginas 99 a 108. 
2.  Nonato, Alexandre; Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma; Artigo; Conscientia; Revista; 

Trimestral; Vol. 13; N. 2; 5 enus.; 4 tabs.; 60 testes; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Cons-

cienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 101 a 123. 
3.  Idem; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. 

Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 62 enus; 7 tabs.; glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Editares; Foz 

do Iguaçu, PR; 2011. 
4.  Idem; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; Suple-

mento 2; 3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz 

do Iguaçu, PR; Julho, 2007; páginas 77 a 81. 
5.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-

mos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 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; página 466. 

 

T. A. 
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P E R F I L    P A R A P S Í Q U I C O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O perfil parapsíquico é o conjunto de traços conscienciais, atributos, face-

tas e habilidades parapsíquicas catalisadores dos processos de parapercepção e interação interdi-

mensional entre conscins e consciexes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo perfil vem do idioma Espanhol, perfil, “perfil; adorno sutil e deli-

cado”, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo, “perfil; contorno; traço”, de profi-

lare, “perfilar; delinear; esboçar”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição para provém 

do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede também 

do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, de psykhé, 

“alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Perfil paraperceptivo. 2.  Perfil sensitivo. 3.  Paraprosopografia para-

psíquica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo perfil: des-

perfilada; desperfilado; desperfilamento; desperfilar; megaperfil; miniperfil; perfilada; perfila-

do; perfilador; perfiladora; perfiladura; perfilagem; perfilamento; perfilar; perfil-diagrama; 

Perfilologia. 

Neologia. As duas expressões compostas perfil parapsíquico ignorado e perfil parapsí-

quico lúcido são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Perfil eletronótico. 2.  Perfil materiológico. 3.  Perfil psicológico. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae; o know-how parapsíquico; o stong profile pa-

rapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à autoparaperceptibilidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Perfil para-

psíquico: megassíntese. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o holopensene pessoal da 

energossomaticidade; o holopensene parapsíquico; os parapensenes; a parapensenidade; os ener-

gopensenes; a energopensenidade; a flexibilidade pensênica favorecendo os contatos interdimen-

sionais. 

 

Fatologia: o perfil da consciência; o perfil assistencial; a jejunice pesquisológica quanto 

aos talentos pessoais; o nível da força presencial; as autotendências; o temperamento de maior 

abertismo consciencial; os autotrafores; os autotrafares; a proéxis pessoal; a pesquisa do detalhis-

mo das sensações e das parassensações; os cursos de campo bioenergéticos da Conscienciologia 

propiciando a identificação do perfil pessoal parapsíquico; a Associação Internacional de Cons-

cienciometria Interassistencial (CONSCIUS); o curso Fundamentos da Conscienciometria;  

o conscienciograma; a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI). 

 

Parafatologia: o perfil parapsíquico; o histórico parapsíquico pessoal; as habilidades pa-

rapsíquicas pessoais; o estudo da parassemiologia parapsíquica pessoal; a dragona parapsíquica; 

os olhos sanpaku; a vivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo cerebelar;  

o parapsiquismo intelectual; o parapsiquismo centrípeto; o parapsiquismo centrífugo; o parapsi-

quismo sadio; o parapsiquismo autodefensivo; o parapsiquismo doentio; o autoparapsiquismo;  

o heteroparapsiquismo; o parapsiquismo integral; o parapsiquismo impressivo; o olho clínico cla-
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rividente; o olho clínico retrocognitivo; a clarividência viajora vivenciada; a autossensibilidade do 

mato; os parafenômenos; a Parapercepciologia Pessoal; a holobiografia; as autorretrocognições 

desde a infância; as parapercepções imberbes; as aparições particulares de consciexes na infância; 

as mensagens extrafísicas na fase da adolescência; as autoconvicções paraperceptivas; as diversi-

ficações das autoparapercepções; a compreensão do próprio holossoma; a psicosfera da conscin 

parapsíquica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o emprego das parapercepções nas 

decisões; a intuição pessoal; a vida multidimensional; as projeções lúcidas; as energias conscien-

ciais (ECs) pessoais; o extrapolacionismo parapsíquico sadio; a recepção psicofônica; a recepção 

psicográfica; a cabeça energética da dupla evolutiva; os frutos do autoparapsiquismo; o autopara-

psiquismo interassistencial colocado à frente do heteroparapsiquismo; a prontidão parapsíquica;   

a tara parapsíquica; a ignorância quanto à autoparaperceptibilidade; a ultrapassagem do gargalo 

no desenvolvimento parapsíquico; o fato de todas as conscins possuírem parapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; o si-

nergismo potente das paramizades; o sinergismo parapsíquico; o sinergismo energias conscien-

ciais–autoparapsiquismo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença;  

o princípio da comunicabilidade interdimensional. 

Codigologia: o autoparapsiquismo sadio aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 

Teoriologia: a teoria do autodiscernimento multidimensional. 

Tecnologia: as técnicas de desenvolvimento parapsíquico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o la-

boratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico Sere-

narium; o laboratório conscienciológico Projetarium; o laboratório conscienciológico da Para-

percepciologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapsiquistas; o Colégio Invisível dos Epicons;  

o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível 

dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do autocomprometimento com o parapsiquismo sadio. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; as paras-

sinapses geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma conservando a essência das personalidades; o ci-

clo das vivências parapsíquicas e registros pessoais; o ciclo da fenomenalidade pessoal; a ho-

meostasia através do domínio do ciclo assim-EV-desassim. 

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio ectoplasmia-clarividên-

cia; o binômio intencionalidade-energossomaticidade; o binômio parapsiquismo-gescon; o binô-

mio EV–sensitivo ectoplasta; o binômio hiperparapsiquismo-hipervigilância; o binômio interas-

sistencialidade-autocosmoeticidade; o binômio ação-reação. 

Interaciologia: a interação percepções somáticas–parapercepções holossomáticas; a in-

teração Genética-Paragenética; a interação soma-paramicrochip. 

Crescendologia: o crescendo interassistencialidade–amparabilidade–catálise parapsí-

quica. 

Trinomiologia: o trinômio identificação-uso-aprimoramento; o trinômio psicografia– 

–pangrafia–Central Extrafísica da Verdade (CEV); o trinômio temperamento-talento-treinamen-

to; o trinômio retrofenômenos-fenômenos-parafenômenos; o trinômio acumulação de experiên-

cias–acumulação de fatos–acumulação de parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio impressão sensorial–impressão energética–impressão 

emocional–impressão psicológica. 
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Antagonismologia: o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas;  

o antagonismo conotação parapsíquica cosmoética / conotação parapsíquica baratrosférica;  

o antagonismo conotação parapsíquica mentalsomática / conotação parapsíquica psicossomáti-

ca; o antagonismo realidade objetiva parapsíquica / realidade subjetiva parapsíquica; o antago-

nismo parapsiquismo interassistencial / parapsiquismo assediador; o antagonismo energossoma 

solto / energossoma bloqueado. 

Paradoxologia: o paradoxo da solidez da Parafenomenologia sutil; o paradoxo da sub-

jetividade objetiva do parapsiquismo. 

Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a parapsico-

cracia (Cognópolis); a evoluciocracia; a autopesquisocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal, evolutivo e parapsíquico aplicada à convi-

vialidade multidimensional. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia;  

a cosmopensenofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a espectrofobia; a agateofobia; a tanatofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome do oráculo. 

Maniologia: a gurumania; a egomania; a evitação inteligente da idolomania. 

Holotecologia: a energeticoteca; a parapsicoteca; a tenepessoteca; a consciencioteca;  

a conscienciometroteca; a biografoteca; a fenomenoteca; a projecioteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Persono-

logia; a Tipologia; a Holossomatologia; a Multidimensiologia; a Temperamentologia; a Conscien-

ciometrologia; a Consciencioterapia; a Somatologia; a Holossomatologia; a Desviologia; a Inter-

prisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana inconsciente; a pessoa parapsiquicamente casca grossa; 

a conscin esponja parapsíquica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin parapsíquica;  

o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o filósofo grego Apolônio de Tiana (04–97 e.c.); o polímata sueco  

Emanuel Swedenborg (1688–1772); o acoplamentista; o agente retrocognitor; o cognopolita;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o epicon lúcido;  

o evoluciente; o intermissivista; o inversor existencial; o macrossômata; o maxidissidente; o mi-

nidissidente; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o proexista; o proe-

xólogo; o reeducador; o ectoplasta; o projetor consciente; o reciclante existencial; o tertuliano. 

 

Femininologia: a sensitiva britânica Elizabeth Hope, Madame d’Espérance (1855– 

–1919); a médium irlandesa Eileen J. Garrett (1893–1970); a acoplamentista; a agente retrocogni-

tora; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista;  

a epicon lúcida; a evoluciente; a intermissivista; a inversora existencial; a macrossômata; a maxi-

dissidente; a minidissidente; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a ectoplasta; a projetora consciente; a reciclante existen-

cial; a tertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens projector. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perfil parapsíquico ignorado = o conjunto de traços da conscin jejuna  

e insciente quanto aos próprios atributos paraperceptivos; perfil parapsíquico lúcido = o conjunto 

de traços da conscin veterana e autoconsciente quanto aos próprios atributos paraperceptivos. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade sadia; a cultura da holomaturidade 

consciencial; a cultura do autaperfeiçoamento contínuo. 

 

Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 perfis parapsíquicos capazes de permitir a ampliação da autorreflexão da conscin quanto 

aos talentos paraperceptivos pessoais: 

01.  Acoplador energético. 

02.  Clariaudiente. 

03.  Clarividente. 

04.  Ectoplasta. 

05.  Impressivo. 

06.  Pangrafista. 

07.  Projetor consciente. 

08.  Psicofonista. 

09.  Psicógrafo. 

10.  Telepata. 

 

Autopesquisologia. No âmbito da Autopesquisologia, eis, a seguir, na ordem alfabética, 

7 ferramentas para a identificação do perfil parapsíquico pessoal: 

1.  Autoconscienciometria. 

2.  Autoconsciencioterapia. 

3.  Autopesquisa exaustiva. 

4.  Autorreflexão diária. 

5.  Heteroconscienciometria. 

6.  Heteroconsciencioterapia. 

7.  Registro parapsíquico minucioso. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o perfil parapsíquico, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Dragona  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Escala  das  parapercepções:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Paraevidência:  Autoparapesquisologia;  Neutro. 

08.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

09.  Parapercepção  impressiva:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

10.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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15.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DO  PERFIL  PARAPSÍQUICO  PESSOAL  

CONTRIBUI  PARA  A  CATÁLISE  DAS  POTENCIALIDADES  

PARAPERCEPTIVAS  E  PARA  A  QUALIFICAÇÃO  DO  PAPEL  

INTERASSISTENCIAL  E  COSMOÉTICO  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o próprio perfil parapsíquico? 

Está consciente da responsabilidade e do papel interassistencial pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Carvalho, Antonio Cesar Perri; Os Sábios e a Sra. Piper; 164 p.; Vol. 1; 8 fotos; 1 microbiografia; 38 refs.; 
alf.; 18 x 13 cm; enc.; O Clarim; São Paulo, SP; 1986; páginas 15 a  21. 

2.  Crookes, William; Fatos Espíritas; 160 p.; alf.; 21 x 14 cm; enc.; FEB; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 

61 a 67. 
3.  Flammarion, Camille; O Desconhecido e os Problemas Psíquicos; 274 p.; Vol. II; alf.; 21 x 14 cm; enc.; 

FEB; Rio de Janeiro, RJ; 2005; página 93. 
4.  Friedman, Howards S.; & Schustack, Miriam W.; Teorias da Personalidade: Da Teoria Clássica à Pes-

quisa Moderna; revisor Antônio Carlos Amador Pereira; 552 p.; 80 abrevs.; 104 fotos; 14 microbiografias; 15 tabs.; 201 

refs.; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; enc.; Pearson; São Paulo, SP; 2007; páginas 264 a 296. 
5.  Lacerda, Licurgo S.; Surgimento do Espiritismo e os Pesquisadores da Mediunidade; 3 Vols.; 220 p.; Vol. 

II; 68 fotos; 68 microbiografias; 21 refs.; alf.; 21 x 13,5 cm; enc.; Minas; Araguari, MG; 2005; páginas 137, 152 a 155, 
181, 182 e 187. 

6.  Richet, Charles; Tratado de Metapsíquica (Traité de Metapsychique); trad. Maria José Marcondes Perreira; 

& João Teixeira de Paula; 328 p.; 2 fotos; 6 tabs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Lake; São Paulo, SP; 2008; páginas 37 a 43. 
7.  Sudre, René; Tratado de Parapsicologia; 458 p.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Jorge Zahar Editor; Rio de 

Janeiro, RJ; 1966; páginas 152 a 161. 
8.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; geo.; ono.; alf.; 4a Ed. 

revisada e ampliada; 27 x 21 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de 

Janeiro, RJ; 1999; páginas 133 a 139. 

9.  Xavier, Francisco Cândido; & Vieira, Waldo; Mecanismos da Mediunidade; 176 p.; alf.; ono.; 18 x 12 cm; 
enc.; 3a Ed.; FEB; Rio de Janeiro, RJ; 1970; página 123. 

 

L. Z. 
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P E R G U N T A    D E S A S S E D I A D O R A  
( DE S A S S E D I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pergunta desassediadora é o questionamento feito pela consciência a si 

própria ou a outrem com o objetivo de descortinar aspectos da realidade consciencial até então 

mantidos não acessíveis ao questionado. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra perguntar vem do idioma Latim Vulgar, praecuntare, e esta do 

idioma Latim Clássico, percontare ou percontari, “perguntar; indagar; inquirir; informar-se de”. 

Os termos perguntar e pergunta apareceram no Século XIV. O prefixo des procede do idioma La-

tim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O vocá-

bulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, 

“cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Portu-

guês, no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pergunta esclarecedora. 2.  Questionamento desassediador. 3.  Ferra-

menta desassediadora. 4.  Interrogação desassediadora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo pergunta: 

perguntador, perguntadora, perguntante, perguntar. 

Neologia. As 3 expressões compostas pergunta desassediadora, pergunta desassediado-

ra menor e pergunta desassediadora maior são neologismos técnicos da Desassediologia. 

Antonimologia: 1.  Pergunta assediadora. 2.  Pergunta de algibeira. 3.  Pergunta retórica. 

4.  Ruminação pensênica. 

Estrangeirismologia: o timing apropriado para fazer certas perguntas; o tête-à-tête inter-

assistencial; o método Patient-Intervention-Comparison-Outcome (PICO) na formulação da dúvi-

da clínica; o aprofundamento no self; o brainstorming autopesquisológico com base em per-

guntas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à realidade dos fatos e parafatos. 

Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais referentes ao ato de fazer perguntas:  

– Perguntar não ofende. Quem pergunta o que quer ouve o que não quer. 

Citaciologia. Eis frase célebre do filósofo grego Sócrates (470–399 a.e.c): – “Só sei que 

nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem al-

guma coisa”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Desassediologia; o holopensene pessoal da au-

topesquisa; o holopensene pessoal da autorreflexão; os ortopensenes; a ortopensenidade; o escri-

tório residencial sendo local reprodutor do holopensene de autopesquisa do Holociclo; a penseni-

dade na zona de desconforto; a pensenidade questionadora interassistencial. 

 

Fatologia: a pergunta desassediadora; a pergunta autodesassediadora; a pergunta hetero-

desassediadora; a Semiologia na Era da Medicina Tecnológica; a acurácia de única questão com-

parada a grande questionário; a formulação das perguntas em consulta médica possibilitando  

a anamnese ser menos indutiva das respostas do paciente; a efetividade da anamnese minuciosa;  

o efeito da “droga” médico; a contribuição do olhar na realização de perguntas difíceis; a contri-

buição da comunicação não verbal na realização de perguntas delicadas; a tomada de decisão 

compartilhada na relação médico-paciente; as peculiaridades do uso do “por que” na formulação 

de perguntas; a zona de conforto mantida pelas pessoas realizadoras tão somente de perguntas he-

terodesassediadoras; a autoconsciência quanto aos próprios mecanismos de defesa do ego 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17225 

(MDEs); a expectativa mantida por muitas pessoas de serem desassediadas apenas pelas respos-

tas; a limitação paradigmática impedindo a realização de pergunta desassediadora; o limite do 

heterodesassédio quando não há investimento no autodesassédio; a discrepância entre a velocida-

de da formulação de perguntas e a elaboração da resposta; a capacidade de viver em contexto de 

incertezas; o ato de o esclarecimento de dúvida gerar mais perguntas; o caráter subversivo da per-

gunta atingindo o nó górdio; o ponto de partida das assistências mais profundas; a capacidade de 

não esconder de si mesmo as próprias vicissitudes; as incoerências desmascaradas através de per-

guntas; o ato de sentir-se convidado a explicitar ideias, sentimentos e pensamentos até então man-

tidos vagos na profundidade da consciência; os diferentes níveis de desassédio proporcionados 

pela pergunta; o ato de trilhar o caminho em direção ao cerne do microuniverso consciencial;  

o automapeamento minucioso; a tenacidade da autorreflexão preponderando sobre a confusão 

pensênica nos momentos de crise; o fato de todos os verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia terminarem com perguntas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o uso das pergun-

tas desassediadoras para auxiliar a diferenciação de surto psiquiátrico e possessão; as perguntas 

autodesassediadoras sendo ferramenta de apoio na superação do medo de consciexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Medicina de Família e Comunidade–Multidimensiolo-

gia; o sinergismo cérebro-paracérebro. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado a si próprio; o princípio da retilinea-

ridade da pensenização; o princípio de pensar antes de falar; o princípio de para tudo haver téc-

nica. 

Codigologia: o código de Ética Médica; o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplica-

do ao tempo apropriado para realizar intervenção assistencial. 

Teoriologia: as teorias da Terapia Sistêmica; as teorias da relação médico-paciente. 

Tecnologia: a técnica do caderno de anotações pessoais; a técnica de dar tom coloquial 

à pergunta de conteúdo difícil; a técnica da metapergunta; a técnica da “conversão da emocio-

nalidade” em perguntas a serem respondidas; a técnica da retrospectiva autodesassediadora;  

a técnica da revivescência voluntária de emocionalismo passado; a técnica da conscin-cobaia in-

terassistencial; a técnica do autoinventariograma; a técnica dos 5 porquês. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Comunico-

logia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; 

o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito halo da pergunta desassediadora; o efeito vinculador entre assis-

tente e assistido das perguntas abertas; o efeito no assistido ao perceber a intenção por trás da 

pergunta do assistente; o efeito assediador da consulta médica realizada apenas com perguntas 

fechadas; o efeito da pergunta desassediadora sobre as consciexes; a hipótese do efeito do para-

cérebro sobre as vias neurais mediadoras das respostas emocionais e o papel no autocontrole 

emocional. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas perguntas desassediadoras; as neossi-

napses do assistente decorrentes do processo contínuo de realizar perguntas desassediadoras; as 

neossinapses enquanto condição necessária para a eficácia da pergunta desassediadora; as 

neossinapses gerando sensação de alívio do assistido agora sem a cunha mental. 

Ciclologia: o ciclo homeostase disfuncional–crise–homeostase funcional; o ciclo assis-

tencial pergunta desassediadora–inventário pessoal. 

Enumerologia: o ato de arguir; o ato de esmiuçar; o ato de escrutinar; o ato de esquadri-

nhar; o ato de interrogar; o ato de perquirir; o ato de perscrutar. 

Binomiologia: o binômio ressonância emocional–reverberação racional. 
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Interaciologia: a interação trafor-trafar; a interação escuta-pergunta. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo curiosidade infantil–curiosidade 

adulta; o crescendo Semiologia–Parassemiologia. 

Trinomiologia: o trinômio pergunta desassediadora–posicionamento–decisão; o trinô-

mio pergunta desassediadora–resposta esclarecedora–recin. 

Polinomiologia: o polinômio escuta-pergunta-automonitoramento-heteromonitoramen-

to; o polinômio órgãos sensoriais–tálamo–sistema límbico–neocórtex. 

Antagonismologia: o antagonismo velho / novo; o antagonismo estagnação / mudança; 

o antagonismo impulsividade / autocontrole; o antagonismo inquirição / inquisição. 

Paradoxologia: o paradoxo de o esclarecimento poder ocorrer mediante a formulação 

de questionamentos. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autopesquisa. 

Filiologia: a questionofilia; a neofilia; a epistemofilia; a logicofilia; a assistenciofilia;  

a pesquisofilia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca;  

a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a parapsicoteca; a pensenoteca; a psi-

cossomatoteca; a semioteca. 

Interdisciplinologia: a Desassediologia; a Semiologia; a Parassemiologia; a Medicina;  

a Psicologia; a Consciencioterapia; a Paraclínica; a Conscienciometrologia; a Voliciologia; a Au-

tocogniciologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o amigo; o amparador intrafísico; o autodecisor; o autopesquisador;  

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o docente conscienciológico;  

o duplista; o escritor; o evoluciente; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o médi-

co; o paciente; o perguntador; o pesquisador; o projetor consciente; o psicoterapeuta; o questio-

nador; o reciclante existencial; o tenepessista; o tertuliano; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a amiga; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a autopesquisadora;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a docente conscienciológica; a du-

plista; a escritora; a evoluciente; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a médica;  

a paciente; a perguntadora; a pesquisadora; a projetora consciente; a psicoterapeuta; a questiona-

dora; a reciclante existencial; a tenepessista; a tertuliana; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens lo-

gicus; o Homo sapiens technicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pergunta desassediadora menor = o questionamento, em meio à crise, au-

xiliando na superação do emocionalismo exacerbado; pergunta desassediadora maior = o ques-

tionamento auxiliando à retomada dos rumos da programação existencial (proéxis). 
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Culturologia: a cultura da Medicina de Família; a cultura do olhar biopsicossocial so-

bre o indivíduo; a cultura da glasnost; a cultura do registro em autopesquisa; a cultura da auto-

crítica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Assistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 ti-

pos de perguntas usadas em contextos assistenciais: 

1.  Perguntas abertas. Os questionamentos levando o interlocutor a expressar mais 

abertamente sentimentos, opiniões e reflexões sobre tema específico. 

2.  Perguntas circulares. Os questionamentos levando a explorar a relação de todas as 

pessoas envolvidas com determinado sintoma familiar. 

3.  Perguntas do “milagre”. Os questionamentos levando o assistido a refletir sobre co-

mo seria a vida se os problemas atuais, responsáveis pela necessidade de procurar ajuda, deixas-

sem de existir. 

4.  Perguntas fechadas. Os questionamentos requerendo respostas mais curtas e obje-

tivas. 

5.  Perguntas indiretas. Os questionamentos implícitos em afirmações. 

6.  Perguntas lineares. Os questionamentos com base na descrição de sequência de 

eventos ou comportamentos através de perguntas. 

7.  Perguntas reflexivas. Os questionamentos trazendo em si nova proposta de compor-

tamento, postura, atitude ou pensamento para auxiliar o assistido a se colocar em nova condição. 

 

Classificação. Sob o prisma da Desassediologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

4 tipos de perguntas desassediadoras relativas à intra e à extraconsciencialidade: 

 

A.  Intraconsciencialidade: os objetos de autopesquisa. 

1.  Pergunta autodesassediadora. A pergunta assistencial realizada a si próprio(a) refe-

rindo-se diretamente a objeto de autopesquisa. 

2.  Pergunta heterodesassediadora. A pergunta assistencial realizada por certa cons-

ciência a outra referindo-se diretamente a objeto de autopesquisa do questionado. 

 

B.  Extraconsciencialidade: os objetos de pesquisa extraconsciencial. 

3.  Pergunta autodesassediadora. A pergunta assistencial realizada a si próprio(a), ten-

do como objeto situações extraconscienciais. 

4.  Pergunta heterodesassediadora. A pergunta assistencial realizada por certa cons-

ciência a outra, tendo como objeto situações extraconscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pergunta desassediadora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Garimpagem  interlocutória:  Coloquiologia;  Neutro. 

08.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

09.  Momento  de  parar:  Autodeterminologia;  Neutro. 

10.  Oaristo:  Coloquiologia;  Neutro. 

11.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 
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12.  Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

13.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  orientação  existencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

 

AS  REFLEXÕES  SUSCITADAS  PELA  PERGUNTA  DESAS-
SEDIADORA  CONTRIBUEM  PARA  O  DOMÍNIO  EMOCIONAL  

NAS  VIVÊNCIAS  EVOLUTIVAS  CRÍTICAS,  SENDO  FERRA-
MENTA  ÚTIL  NAS  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS. 

 

Questionologia. Em momentos de crise, você, leitor ou leitora, consegue manter a facul-

dade de perguntar-se sobre os rumos mais cosmoéticos a seguir? Os questionamentos promovem 

auto e heterodesassédios? O microuniverso consciencial ainda é tabu para você? 
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P E R G U N T A    RE F L E X I V A  
( I N T R A C O N S C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pergunta reflexiva é o ato ou efeito de a consciência, intra ou extrafísica, 

questionar verbalizando e refletindo simultaneamente, sobre determinado assunto crítico, atingin-

do autesclarecimento ou compreensibilidade inesperada, independentemente de haver resposta. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra perguntar vem do idioma Latim Vulgar, praecuntare, e esta do 

idioma Latim Clássico, percontare ou percontari, “perguntar; indagar; inquirir; informar-se de”. 

Os termos perguntar e pergunta apareceram no século XIV. O vocábulo reflexão deriva do Tar-

dio, reflexio, “ação de voltar para trás”; de reflexum, e este de reflectere, “recurvar; encurvar; ver-

gar; dobrar; voltar; prestar atenção; refletir”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Pergunta “bumerangue”. 2.  Indagação autorreveladora. 3.  Questio-

namento ricochete. 4.  Interrogação autesclarecedora. 

Neologia. As 3 expressões compostas pergunta reflexiva, pergunta reflexiva básica  

e pergunta reflexiva avançada são neologismos técnicos da Intraconscienciologia. 

Antonimologia: 1.  Interpelação sem reflexão. 2.  Pergunta irrefletida. 3.  Questiona-

mento banal. 4.  Pergunta malintecionada. 5.  Perquirição inoportuna. 

Estrangeirismologia: o gnothi seauton; o momento eureka dos insights intraconscienci-

ais; o sapere aude. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopercucienciologia. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Perguntas 

geram responsabilidades. Perguntar é comprometer-se. Quem pergunta, acha. Na dúvida, per-

gunte. Perguntas revelam intenções. Perguntar significa autojulgamento. Multipliquemos nossas 

perguntas. 

Coloquiologia: a pergunta que não quer calar. 

Citaciologia: – Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas 

(Confúcio, 551–479 a.e.c.). 

Proverbiologia: – Quem pergunta quer saber. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Pergunta. Quem consegue compreender a pergunta, já está no caminho da res-

posta”. 

2.  “Perguntas. Há perguntas que demonstram mais inteligência do que as respostas  

e há perguntas que esclarecem mais do que as respostas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os cognopensenes; a cogno-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade; os metapensenes, a metapensenidade; a holopensenidade motivadora da produção 

de perguntas nos cursos da Conscienciologia; a retilinearidade autopensênica; o ato de pensenizar 

profundamente. 

 

Fatologia: a pergunta reflexiva; o eco intraconsciencial da pergunta; a inquietação pré-

via da pergunta; a surpresa da resposta ao verbalizar a pergunta; a reflexão posterior à pergunta; 

as resoluções pessoais; o desassédio da pergunta; o encontro da resposta; a perquirição enquanto 

autossenha; a “ficha caída” ao indagar; a mudança de pergunta momentos antes de ser verbaliza-
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da; a desistência da pergunta na hora H; o medo de se expor ao perguntar; a frustração da respos-

ta; a indagação precipitada; o questionamento repetido; a pergunta sem resposta; o gap mnemôni-

co na hora de perguntar; o fato de falar muito e perguntar pouco; a resposta incompreendida;  

a resposta já sabida; a agudez da pergunta; a pergunta incubadora da resposta; a urgência do ques-

tionamento; o abertismo consciencial; a descrença saudável; a fala inteligente; a escuta inteligen-

te; a profilaxia do autoboicote às próprias recins; a homeostase promovida pela autopesquisa;  

a ressignificação das perguntas; a expansão e potencialização da autolucidez ao perguntar; a auto-

predisposição curiosa do questionador; o apercebimento penetrante da resposta; o grau de iniciati-

va pessoal ao questionar; a sincronicidade pergunta-resposta; o emprego simultâneo de 2 ou mais 

módulos de inteligência ao perguntar; a pergunta catalisadora; os resgates intelectivos dos cons 

magnos; as unidades de autolucidez; o adcon, a unidade de lucidez recuperada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a sincronicidade paratécnica do achado da resposta ao verbalizar  

a pergunta; o bloqueio do laringochacra; a inspiração do amparo extrafísico; a telepatia; os basti-

dores da Paradidática; a pergunta geradora de esclarecimento às consciexes; a mobilização ener-

gética corono-frontochacral; as nuanças da Paracomunicologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pergunta-resposta; o sinergismo heteroquestionamento- 

-autoquestionamento; o sinergismo locutor-ouvinte. 

Principiologia: o princípio de toda pergunta conter parte da resposta. 

Codigologia: o código particular de autossenhas embutido inconscientemente na per-

gunta; a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons) através da pergun-

ta; a teática da recin. 

Tecnologia: a técnica da pergunta em voz alta para compreender determinado assunto;  

a técnica de fazer pergunta para desbloqueio do laringochacra; a técnica do autoquestionamento 

diante do espelho; a técnica de transformar em pergunta todas as respostas. 

Voluntariologia: a participação dos voluntários tertulianos e teletertulianos, fazendo 

perguntas ao verbetógrafo. 

Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tomentalsomatologia; as recins catalisadas no laboratório da vida cotidiana; o laboratório cons-

cienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia; o Colégio Invisível da Cogniciologia; o Colégio Invisível da Paradidaticologia. 

Efeitologia: o solilóquio enquanto efeito do heteroquestionamento; o efeito halo da per-

gunta autoimpactoterápica; o efeito estarrecedor do achado instantâneo da resposta ao pergun-

tar; o efeito recinológico das perguntas; o efeito amplificador da lucidez ao perguntar; os efeitos 

obnubiladores da falta de autauscultação pensênica. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes dos neoquestionamentos; as neossinap-

ses advindas das respostas impactantes. 

Ciclologia: o ciclo pergunta-reflexão-resposta; o ciclo autabertismo consciencial–neo-

cognição; o ciclo evolutivo perguntas motivadoras–respostas recinológicas. 

Enumerologia: a conscin questionadora autocrítica; a conscin questionadora automoti-

vada; a conscin questionadora autopesquisadora; a conscin questionadora curiosa; a conscin 

questionadora sincera; a conscin questionadora percuciente; a conscin questionadora parapsí-

quica. 

Binomiologia: o binômio pergunta pessoal–autorreflexão; o binômio pergunta-achado; 

o binômio pergunta útil–upgrade consciencial; o binômio pergunta-autopesquisa; o binômio dú-

vidas-certezas. 
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Interaciologia: a interação pergunta–resposta terapêutica; a interação pergunta sadia–

–autodesassédio mentalsomático; a interação pergunta-evocação; a interação pergunta–autorga-

nização pensênica; a interação curiosidade sadia–curiosidade autopesquisística. 

Crescendologia: o crescendo primeira pergunta–segunda pergunta; o crescendo per-

gunta superficial–pergunta profunda. 

Trinomiologia: o trinômio curiosidade-coragem-autexposição; a autossuperação do tri-

nômio egocentrismo patológico–bloqueio laringochacral–obnubilação recinológica. 

Polinomiologia: o polinômio perguntar-escutar-refletir-reciclar; o polinômio penseni-

zações-questionamentos-reflexões-neocognições. 

Antagonismologia: o antagonismo  questionamento absurdo / questionamento maduro; 

o antagonismo pergunta prolixa / pergunta objetiva; o antagonismo pergunta simples / pergunta 

complexa; o antagonismo pergunta acobertadora / pergunta reveladora; o antagonismo questio-

namento crítico / questionamento acrítico; o antagonismo pergunta precipitada / pergunta pon-

derada. 

Paradoxologia: o paradoxo de perguntar muito e não dar ouvidos às respostas; o para-

doxo do heteroquestionamento para a autorresposta; o paradoxo da pergunta contendo a res-

posta. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a discernimentocracia;  

a criticocracia; a recexocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à gestação de perguntas inteli-

gentes. 

Filiologia: a questionofilia; a autopesquisofilia; a criticofilia; a recinofilia; a cognofilia; 

a neofilia; a raciocinofilia; a autorreflexofilia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a superação do medo de perguntar; o descarte da neofobia; a supressão da 

fobia às heterocríticas. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da distorção cognitiva; o descarte da síndro-

me da preguiça mental; a evitação da síndrome do ignorantismo; a superação da síndrome da in-

segurança; o combate à síndrome do avestruzismo; a supressão da síndrome da apriorismose;  

a superação da síndrome do oráculo. 

Maniologia: a lalomania (verborragia) precedendo a elaboração da questão. 

Mitologia: o descarte dos mitos pessoais. 

Holotecologia: a neopensenoteca; a mentalsomatoteca; a recinoteca; a comunicoteca;  

a pesquisoteca; a experimentoteca; a curiosoteca; a cognoteca; a autocriticoteca; a consciencio-

metroteca. 

Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Curiosologia; a Criticologia; a Autoluci-

dologia; a Autoconscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Questionologia; a Descrenciolo-

gia; a Discernimentologia; a Autorreflexologia; a Mentalsomatologia; a Autorrecinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o perguntador; o questionador; o pesquisador; o curioso; o sempera-

prendente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consci-

encial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; 

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17232 

Femininologia: a perguntadora; a questionadora; a pesquisadora; a curiosa; a sempera-

prendente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista cons-

ciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completis-

ta; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossô-

mata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 

lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experimentor; o Homo sa-

piens neopensenicus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens scientificus; o Homo 

sapiens parapercutiens; o Homo sapiens autorreflexor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pergunta reflexiva básica = aquela trivial, sem consequência recinológi-

ca; pergunta reflexiva avançada = aquela geradora de autenfrentamento e recin. 

 

Culturologia: a cultura do omniquestionamento; a cultura da Recinologia; a cultura da 

Autopesquisologia; a cultura do autoconhecimento; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da 

Autocriticologia; a cultura da Autorreflexologia; a cultura da Reeducaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pergunta reflexiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Achega  matemática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Autocaptação  de  ideias:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autoquestionamento  lúcido:  Autoquestionologia;  Homeostático. 

04.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Choque  de  realidade:  Surpreendenciologia;  Neutro. 

06.  Curiosidade  pesquisística:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Ideia  impactante:  Parapesquisologia;  Neutro. 

08.  Ilogicidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Inspiração  paradidática:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

12.  Pergunta  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

13.  Questionamento  pesquisístico:  Pesquisologia;  Neutro. 

14.  Uróboro  introspectivo:  Autoprospecciologia;  Neutro. 

15.  Verborragia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  EFEITO  REBOTE  DA  PERGUNTA  REFLEXIVA  PODE  SER  

EXEMPLO  DE  PARATÉCNICA  IMPACTOTERÁPICA,  ÚTIL   
À  CONSCIN  COM  AUTODISPOSIÇÃO  RECINOLÓGICA,  DEN-
TRO  DO  UNIVERSO  DA  AUTOPESQUISOLOGIA  CONTÍNUA. 
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Questionologia. Como se posiciona você, leitor ou leitora, ante a vivência da pergunta 

reflexiva? Já experimentou o efeito rebote ao questionar alguém? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

1.290. 
2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 278. 

 

F. P. L. 
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P E R I F E R I A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A periferia conscienciológica é a condição de a conscin, homem ou mu-

lher, ser intermissivista autoconsciente e permanecer à margem da maxiproéxis grupal, eximindo- 

-se da reciclagem intraconsciencial (recin), sem coragem para assunção da autoproéxis planejada 

no Curso Intermissivo (CI). 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra periferia vem do idioma Francês, périphérie, derivado do idioma 

Latim, periphereia, e este do idioma Grego, pheriphéreia, “circunferência”. Surgiu no Século 

XVII. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma 

coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo cons-

cire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do 

idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Marginalização à Conscienciologia. 2.  Contiguidade proexológica. 

3.  Distanciamento da maxiproéxis. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados da palavra periferia: mini-

periferia; periférica; periférico. 

Neologia. As 3 expressões compostas periferia conscienciológica, periferia consciencio-

lógica temporária e periferia conscienciológica permanente são neologismos técnicos da Proexo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Assunção conscienciológica. 2.  Comprometimento proexológico. 

Estrangeirismologia: a ausência do look clínico; a falta do checkup consciencial;  

a escassez de insight proexológico; a perda do time evolutivo; o off road da autoproéxis, o stop 

autoproexológico; a falta de coragem em aplicar o checkmate ao trafar. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autenfrentamento com emprego da inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Periferia: 

energia desperdiçada. Melex: discurso tardio. 

Coloquiologia. Eis 8 expressões populares associadas à periferia conscienciológica: an-

tes tarde do que nunca; quem está na chuva é para se molhar; empurrando com a barriga; tapar 

o sol com a peneira; deixar de nhenhenhém; o ato de comer pelas beiradas; ajoelhou, lutou, rei-

nou, tem que reciclar; quem quer “corre atrás”. 

Citaciologia: – É impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas 

mentes não podem mudar nada (George Bernard Shaw, 1856–1950). Quem não sabe o que bus-

ca, não identifica o que acha (Immanuel Kant, 1724–1804). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios populares capazes de explicitar o tema: – A lição está 

para quem quer aprender. Eu já falei que é boi, mas ele insiste em querer ordenhar. 

Ortopensatalogia: – “CI. Quem concluiu o CI, e, ao ressomar, deixa de cumprir as cláu-

sulas da autoproéxis, compromete-se mais com a interprisão grupocármica, tendendo a retornar  

à Baratrosfera. Contudo, a maioria dos intermissivistas torna-se retomadora de tarefa quando 

ainda na intrafisicalidade”. “O percentual de conscins intermissivistas que não assumem a au-

toproéxis e tornam-se minidissidentes ideológicos é naturalmente previsto pelos Seres Serenões, 

articuladores da Reurbanologia Terrestre. Muita gente passa no exame vestibular, contudo, não 

consegue, ainda assim, ingressar na faculdade e, obviamente, nem concluir o curso que pretendia. 

“O CI foi instituído para a consciência lúcida promover recins consecutivas como hábitos”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intransigência egoica; os egopensenes; a ego-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os noso-

pensenes; a nosopensenidade; as dificuldades para romper com a reverberação do holopensene 

místico; a falta de confiança no amparo extrafísico causando obnubilação pensênica; a falta de re-

tilinearidade pensênica. 

 

Fatologia: a periferia conscienciológica; o ganho secundário de permanência na perife-

ria; o autassédio estagnador; a falta de recuperação de cons; o ego prevalecendo à consciência 

evolutiva; o ato de não se ajustar às regras já estabelecidas; a teimosia paralisante; as resistências 

comprometedoras; o malogro na consecução das recins; o ato do querer o mais cômodo, não sen-

do o melhor caminho; a conta de caderneta “do passadão”, cobrada no presente, via “boleto ban-

cário”; a permanência da improdutividade holossomática; a repetição dos erros; a desculpa de es-

tar em evolução; o ato de não querer listar as prioridades evolutivas; o ato de não empregar o dis-

cernimento nas escolhas evolutivas; a falta de critério nas escolhas evolutivas; os erros de inter-

pretação mantenedores de desvios; os resquícios das vivências na Socin ainda presentes; a disper-

são consciencial; as conversas improdutivas; a preguiça; o temperamento artístico influenciando 

na desorganização intrafísica; o acúmulo de ideias sem resultados práticos; a ilusão de não estar 

sendo visto por ninguém; a falta de teática; a cronicidade das dúvidas; o ato de não aprofundar  

a recin; a mudança insuficiente e superficial; o impacto dos resultados negativos gerando refle-

xões obrigatórias; o verbete não concluído pesando na consciência; a “saia justa” de ser intermis-

sivista e não assumir; a perda do “bonde” da proéxis; as dúvidas inerentes ao processo evolutivo; 

as tomadas de decisões; a autexposição sem medo nos cursos de Conscienciologia; o ganho na au-

texposição; a autopesquisa nas dinâmicas; o antes, distante, cada vez mais próximo; a vontade de 

vencer a nova etapa; a evitação da recaída; a vigília constante; a atenção redobrada; a gradação do 

“semáforo do desconfiômetro”; o aprendizado com os erros cometidos; a extrema vontade de 

acertar; a recorrência do erro em menor escala; o exemplarismo verbetográfico; a satisfação da 

etapa vencida; o ato de aprender a voar alto com os pés no chão; a “roupa antiga com cheiro de 

nova”; o avançar consciente sem atropelos; o mergulho consciente na autoproéxis; a mudança de 

patamar; a compreensão das recins, hoje, e ignoradas antes; a vontade e o autocompromisso em 

apresentar o verbete como 1 passo à frente; os resultados obtidos certificando o caminho prioritá-

rio; a certeza de estar de saída da periferia conscienciológica; a minipeça do maximecanismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recusa à capta-

ção de informações dos amparadores extrafísicos; a precipitação nas leituras parapsíquicas retar-

dando avanços pessoais; a ressignificação das leituras extrafísicas; os autenganos causados pela 

dúvida na diferenciação entre guia amaurótico e amparador extrafísico; a falta do indicador do 

viés parapsíquico proexológico; a ausência de parapercepção das sincronicidades; o ato de não 

identificar o próximo passo evolutivo indicado pelos sinais extrafísicos; a desatenção aos alertas 

extrafísicos; a ingratidão com os amparadores extrafísicos; o amparo extrafísico no aguardo da 

atitude recicladora do intermissivista; as dinâmicas parapsíquicas sem aproveitamento nas recicla-

gens intraconscienciais; as pistas recicladoras extrafísicas; a insegurança quanto à presença ou 

não, do amparo extrafísico no dia a dia; o reconhecimento do amparo extrafísico do autesforço 

evolutivo; a compensação da psicosfera energética pessoal; a cosmovisão amparadora das autopo-

tencialidades obscuras; o aporte extrafísico corroborando as recins; a gratidão aos amparadores 

extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico dos descumprimentos dos deveres intermis-

sivos (incompléxis); o sinergismo nosográfico de cessão às automimeses potencializando as pos-
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turas antirrecins; o sinergismo antievolutivo periferia conscienciológica–inapetência proexoló-

gica. 

Principiologia: o princípio da evolução consciencial exigindo autesforços constantes;  

o princípio da coragem consciencial; a aplicação do princípio do autenfrentamento com discerni-

mento resultando no encontro da autoproéxis; o princípio pessoal de viver focado na proéxis;  

o princípio da inteligência evolutiva aplicado à realização da proéxis; o princípio de quanto mai-

or o foco na proéxis, maior aproveitamento das oportunidades evolutivas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: o desconhecimento da teoria do Curso Intermissivo. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da pergunta-síntese em 

cursos conscienciológicos. 

Voluntariologia: o voluntário conscienciológico priorizando as escolhas evolutivas para 

sair da condição de periferia conscienciológica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do Curso 

Intermissivo; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratórório conscienciológico da 

Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; a convivência na 

(CCCI) enquanto labcon pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Desas-

sediologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito do verbete inconcluso na autoconscientização sobre estar na perife-

ria conscienciológica; o vazio existencial como efeito da permanência na periferia consciencio-

lógica; o efeito da criticidade exarcebada, sem ganhos evolutivos, justificando as ações improdu-

tivas; a intolerância produzindo efeitos prejudiciais à evolução consciencial; os efeitos dos acú-

mulos das autoderrotas sedimentando a condição da periferia conscienciológica; o efeito noso-

gráfico das atitudes antirrecins na psicosfera destrambelhada; o efeito de “não saber ouvir o ou-

tro” retardando a autevolução; o efeito homeostático do autenfrentamento recinólogico propor-

cionando alívio apaziguador. 

Neossinapsologia: os bloqueios das neossinapses ocasionados pela manutenção do egão; 

a aquisição de neossinapses evolutivas a partir das recins; as paraneossinapses recuperadas for-

talecendo a confiança na autevolução proexológica. 

Ciclologia: o ciclo viciante de adiar o começo dos autesforços para a próxima segunda-

feira; o ciclo protelador de adiar as reformas pessoais para o ano seguinte; o ciclo diário ma-

nhã-tarde-noite; o ciclo (do calendário anual) dia-semana-mês-ano; o ciclo sinérgico das etapas 

vencidas. 

Enumerologia: a despriorização; o desinteresse; a desmotivação; o descaso; o desprepa-

ro; o desviacionismo; a desistência. 

Binomiologia: o binômio incompléxis-melin; o binômio incompléxis-melex. 

Interaciologia: a interação patológica teimosia-estagnação. 

Crescendologia: o desvio proexológico derivado do crescendo autengano consciencio-

lógico–perda maxiproexológica; o crescendo circularidade conscienciológica–espiral proexoló-

gica. 

Trinomiologia: o trinômio indecisão momentânea–indecisão prolongada–indecisão 

permanente; o trinômio identificação do egão–manutenção do egão–cronicificação do egão; 

o trinômio imagem passada–imagem presente–imagem futura. 

Polinomiologia: o polinômio autocorrupção–autocomplacência–automimese–autocídio 

proexológico; o polinômio recéxis compulsória–recin voluntária–autoproéxis–maxiproéxis. 

Antagonismologia: o antagonismo baixo rendimento conscienciológico / alto rendimen-

to conscienciológico; o antagonismo proéxis / robéxis; o antagonismo acomodação / autesforço; 

o antagonismo abandonador de proéxis / retomador de proéxis; o antagonismo dispersão / foco; 

o antagonismo obscuridade / lucidez. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a opção pela zona de conforto intrafísica poder acarre-

tar extremo desconforto extrafísico; o paradoxo coragem na heteroconfrontação–pusilânimidade 

para o autenfrentamento. 

Politicologia: a busca pela evoluciocracia;  a meritocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo na negligência quanto à própria proéxis;  

a lei da exequibilidade; o desconhecimento à lei da intransferibilidade; a lei da invulgaridade;  

a lei da compatibilidade; a lei do maior esforço aplicada ao egocídio; a lei do maior esforço evo-

lutivo na conquista do compléxis. 

Filiologia: a hedonofilia; a autenganofilia; a necessidade de priorofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do autodesperdício; 

a síndrome da pré-derrota; a síndrome da ectopia de proéxis; a síndrome do narcisismo; a sín-

drome do infantilismo. 

Maniologia: a egomania; a narcisomania; a fracassomania; a monomania. 

Mitologia: o mito da falta de tempo; o mito da possibilidade de não responsabilização 

quanto aos próprios atos; o mito de o voluntariado conscienciológico ser a própria proéxis;  

o mito da mudança sem reciclagem; o mito da mudança de patamar sem autesforço; o mito de 

colocar a culpa no heterassédio; o mito de assistir sem se envolver. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a trafaroteca; a conflitoteca; a dissidencioteca; a co-

gnoteca; a evolucioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Parapatologia; a Extrafisicologia; a Enganologia; 

a Desviologia; a Mesmexologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Autocons-

ciencioterapia; a Discernimentologia; a Coerenciologia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia;  

a Recinologia; a Holomaturologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin obnubilada; a conscin predisposta; a conscin lúcida; a isca huma-

na lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin completista; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o antirreciclante; o neófobo; o evoluciente; o acoplamentista; o agente 

retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; 

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessis-

ta; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuli-

ano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a antirreciclante; a neófoba; a evoluciente; a acoplamentista; a agente 

retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivis-

ta; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a inte-

lectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessis-

ta; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertu-

liana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação 

 

Hominologia: o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapi-

ens incompletista; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens erra-

ticus; o Homo sapiens prioritarius. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: periferia conscienciológica temporária = a resultante das desordens  

e conflitos intraconscienciais, provisórios, sem priorizar resoluções libertadoras; periferia consci-

enciológica permanente = a resultante dos conflitos intraconscienciais crônicos, gerando a perda 

da possibilidade de ser minipeça interassistencial do maximecanismo grupal da CCCI. 

 

Culturologia: a cultura da superficialidade. 

 

Priorização. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 as-

pectos passíveis de análise pelo intermissivista autoconsciente para a saída da periferia conscien-

ciológica, visando a assunção da autoproéxis: 

01.  Autenfrentamento: a recin como cláusula prioritária intermissiva. 

02.  Código pessoal de Cosmoética: a elaboração do CPC, alinhando-se aos princípios 

da moral humana e conjuntos de normas universais. 

03.  Intelectualidade: o autaperfeiçoamento contínuo da erudição sendo pilar na Evolu-

ciologia. 

04.  Interassistencialidade: a autopesquisa identificando o viés proexológico. 

05.  Minipeça: a determinação em ser minipeça do maximecanismo interassistencial. 

06.  Proéxis: a assunção do paradever intermissivo. 

07.  Recuperação de cons: o investimento contínuo no parapsiquismo para recuperar as 

unidades de lucidez. 

08.  Sustentação: a voliciolina aplicada na manutenção dos avanços obtidos não permi-

tindo acomodações. 

09.  Teática: o propósito de manter 1% de teoria e 99% de prática. 

10.  Trafores: a identificação e assunção dos traços-força como base estrutural da conse-

cução da proéxis. 

 

Terapeuticologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 atitudes essenciais indica-

das às conscins interessadas em superar a condição da periferia conscienciológica rumo à auto-

proéxis: 

01.  Autanálise: a autocrítica sobre os resultados obtidos. 

02.  Autesforços: a conscientização das dificuldades a serem vencidas requerendo empe-

nho constante. 

03.  Autorganização: o fundamento básico à estruturação da recin. 

04.  Continuísmo: a prudência em realizar o planejado, sem atropelos e desvios, com-

pletando as etapas programadas. 

05.  Destemor: a assunção dos trafores, superação de trafares e preenchimento de trafais. 

06.  Disciplina: a atenção redobrada ao cumprimento do planejamento autoproexológico. 

07.  Energossomaticidade: os 20 EVs diários como base profilática de sustentação ener-

gética. 

08.  Incorruptibilidade: as realizações concretas sem autocorrupções e exageros. 

09.  Parapsiquismo: a atenção aos insigths dos amparadores extrafísicos, demonstrando 

prontidão às recins. 

10.  Priorização: a escolha dos primeiros passos, mantendo a flexibilidade sem abando-

nar as etapas planejadas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a periferia conscienciológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Abstencionismo  consciencial:  Proexologia;  Nosográfico. 

02.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Apagogia:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

08.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

09.  Exercício  do  acerto:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Gescon  ectópica:  Proexologia;  Nosográfico. 

11.  Lei  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Malpreparação:  Proexologia;  Nosográfico. 

13.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Vazio  existencial:  Proexologia;  Nosográfico. 

 

A  PERIFERIA  CONSCIENCIOLÓGICA  ENQUANTO  EFEITO  

DE  DESVALORIZAÇÃO  DAS  RECINS  É  ANTAGÔNICA   
À  CONDIÇÃO  EVOLUTIVA  DE  MINIPEÇA  INTERASSISTEN-
CIAL,  PODENDO  LEVAR  A  CONSCIN  À  FUTURA  MELEX. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou e refletiu, qual o traço intracons-

ciencial a ser reciclado e ainda não enfrentado? No teste de avaliação pessoal pela escala simples 

de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto ao autenfrentamento recinológico em prol do desem-

penho proéxico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

335 e 336. 
2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;  

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 244. 

 

L. C. C. 
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P E R I Ó D I C O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( P U B L I C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O periódico conscienciológico é a publicação editada em intervalos de tem-

po regulares, contemplando abordagens sobre processos, procedimentos, métodos, descrição de 

autexperimentos, desenvolvimento, realizações e / ou resultados decorrentes de pesquisas ou teá-

ticas da neociência Conscienciologia, aberto aos interessados na autevolução e evolutividade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo periódico deriva do idioma Latim, periodicus, “ciclo, parte que 

se repete”, e este do idioma Grego, periodikós, “ao redor”. Apareceu no Século XIV. A palavra 

consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Gre-

go, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema” . 

Sinonimologia: 1.  Periódico da Conscienciologia. 2.  Publicação periódica da Consci-

enciologia. 3.  Publicação conscienciológica regular. 

Neologia. As 3 expressões compostas periódico conscienciológico, periódico conscien-

ciológico generalista e periódico conscienciológico específico são neologismos técnicos da Publi-

caciologia. 

Antonimologia: 1.  Publicação esporádica da Conscienciologia. 2.  Publicação consci-

enciológica descontinuada. 3.  Publicação de trabalhos acadêmicos. 4.  Periódico da Eletronótica. 

Estrangeirismologia:a utilização do Open Journal Systems (OJS), software para a edito-

ração e disponibilização eletrônica de periódicos científicos; os conference proceedings de even-

tos científicos da Conscienciologia, publicados em periódico conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da cientificidade conscienciológica. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas relativas ao tema, citadas na ordem alfabética: 

1.  “Pensata. O autoposicionamento é a base da pensata, equivalendo ao editorial do 

periódico quanto à explicitação da opinião ao público”. 

2.  “Publicações. Uma academia de Ciências, uma universidade ou um círculo intelec-

tual podem ser avaliados pelos artigos, periódicos e livros que os seus membros publicam”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das conscins intermissivistas interessadas em pro-

mover a paracientificidade da Conscienciologia; o holopensene homeostático do periódico cons-

cienciológico contribuindo para a interassistência junto aos neopesquisadores; a fôrma holopensê-

nica da assistencialidade tarística a partir do aprofundamento autopesquisístico; a pensenização 

carregada no pen; a pujança do pensene mentalsomático perante patopensenes; o fortalecimento 

dos pensenes interassistenciais pelo mentalsoma; a assinatura grafopensênica de neoachados das 

autopesquisas vincada nas publicações conscienciológicas; a contribuição das publicações de au-

topesquisas para ampliar o holopensene do paradigma consciencial; a contribuição à maturescên-

cia do holopensene conscienciológico; o materpensene fertilizante de neoverpons; os pensenes fo-

cados na tares; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os late-

ropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paratecnopensenes; 

a paratecnopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 
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Fatologia: o periódico conscienciológico; a manutenção dos veículos de divulgação con-

tando com a predisposição pesquisística dos intermissivistas autoconscientes; a importância da 

continuidade de desenvolvimento da neociência Conscienciologia; o apoio dos gestores das Insti-

tuições Consciênciocêntricas (ICs) para a continuidade dos periódicos conscienciológicos; as 

ações congruentes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) para  

o fortalecimento das bases da Conscienciologia; o incentivo do Conselho Científico da União das 

Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN) para fortalecimento e convergência 

de esforços dos periódicos conscienciológicos; a composição peculiar a cada periódico; os perió-

dicos abrangentes quanto às especialidades publicadas; os periódicos circunscritos às especialida-

des da IC; a política editorial alinhada às premissas conscienciológicas; os tipos de trabalhos acei-

tos; a parceria com coordenadores de eventos técnico-científicos; a participação dos editores res-

ponsáveis na orientação para as chamadas de trabalhos; a composição do conselho editorial;  

a equipe de pareceristas; a equipe de revisores de conteúdo; a equipe de tradutores; a equipe de 

diagramadores; a equipe de revisão final; a equipe administrativa; os controles administrativos; as 

devolutivas aos autores; o feedback tarístico, didático e motivador aos neopesquisadores; a edição 

extra da revista Conscientia contendo orientação aos autores, no estilo de manual de redação;  

o orçamento financeiro e despendido a cada edição; as negociações com as gráficas; a plataforma 

tecnológica para sustentar a disponibilização eletrônica; os softwares utilizados; o Sistema Eletrô-

nico de Editoração de Revistas (SEER); o controle de assinantes; a distribuição das revistas im-

pressas; as condições da produção neocientífica incompatíveis para inserção nos conglomerados 

estabelecidos da Ciência Convencional; o atendimento às normas do Instituto Brasileiro de Infor-

mação em Ciência e Tecnologia (IBICT); a catalogação no International Standard Serial Number 

(ISSN) de identificação do periódico para publicação impressa e eletrônica, normalizado para pu-

blicações seriadas; a adoção de critérios de qualificação segundo bases paracientíficas; a crescente 

expansão do número de periódicos conscienciológicos; o movimento para a troca de experiências 

e junção dos esforços nas atividades editoriais; a importância de intercâmbio entre os periódicos 

conscienciológicos; o aprimoramento das publicações técnico-científicas da Conscienciologia;  

a contribuição dos periódicos conscienciológicos ao desenvolvimento da paracientificidade e da 

interassistência tarística. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no dia a dia; a assi-

milação simpática (assim) espontânea nas atividades rotineiras; a importância de promover assep-

sia energética dos ambientes; a necessidade de realizar desassimilação energética (desassim);  

a identificação paraperceptiva de plateia extrafísica favorecendo ou dificultando o trabalho em an-

damento; a anulação da pressão extrafísica dos assediadores contrários; a atuação dos amparado-

res extrafísicos técnicos na paracientificidade; a aquisição de sustentabilidade para anular o fluxo 

de inspirações baratrosféricas e a assedialidade extrafísica; o desenvolvimento da Paradiplomacia 

nas interrelações intra e extrafísicas; a predominância dos chacras superiores sinalizando a alter-

nativa adequada; a antenagem parapsíquica; a abertura dos canais parapercepciológicos; o extra-

polacionismo parapsíquico evidenciado perante os trabalhos atinentes à divulgação paracientífica 

da Conscienciologia; a análise do conteúdo da sinalética energética parapsíquica pessoal; a otimi-

zação da autoconfiança parapsíquica; a agudização do autoparapsiquismo; a abertura mental às 

inspirações extrafísicas; a ajuda técnica dos amparadores extrafísicos especializados; as inspira-

ções parapsíquicas catalisadoras da assistência às consciexes; o vislumbre da sincronia sadia para-

cérebro-cérebro; a abordagem às pararrealidades dos trabalhos escritos; a paracaptação de ideias; 

a oportunidade interassistencial amparada extrafisicamente a partir do acolhimento aos pesquisa-

dores neoautores; a participação ativa para a alfabetização paracientífica; o contributo para a am-

pliação da autoconscientização multidimensional (AM); a contribuição para a reurbex a partir do 

mentalsoma; a aceleração da recuperação dos cons magnos pessoais; a ampliação da Ficha Evolu-

tiva Pessoal (FEP). 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17242 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia:o sinergismo materpensene da pesquisa–veículo apropriado à publica-

ção; o sinergismo evento científico–escrita de artigos; o sinergismo artigo primeiro–verbete de-

pois e o sinergismo verbete primeiro–artigo depois, ambos contribuindo no avanço da produtivi-

dade gesconográfica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às publicações conscienciológi-

cas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) através da gesconografia; o princípio da verpon 

admitindo a possibilidade de refutação. 

Codigologia: a cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC) fortalecendo a tarefa 

interassistencial pessoal dedicada ao periódico conscienciológico; o código grupal de Cosmoética 

(CGC) na manutenção dos trabalhos interconectados da equipin na manutenção de revista técni-

co-científica. 

Teoriologia: a Teaticologia dos autores e revisores expressa na autexperimentação 

(99%) e teoria (1%); a busca do conhecimento teático dos fundamentos das teorias consciencio-

lógicas utilizadas nos argumentos do artigo técnico-científico. 

Tecnologia: a técnica conscienciográfica; a técnica do levantamento bibliográfico exa-

ustivo; a técnica do cosmograma propiciadora de cosmovisão sobre o tema estudado; as técnicas 

de leitura lúcida; a habilidade nas grafotécnicas; a técnica da análise-síntese; a técnica da asso-

ciação de ideias; as técnicas conscienciométricas. 

Voluntariologia: o exercício autodesassediador nos trabalhos de voluntariado dedicado 

ao periódico conscienciológico; o trabalho voluntário presencial; o trabalho voluntário remoto; 

o trabalho voluntário nas revisões de conteúdo; o trabalho voluntário nas revisões finais; o tra-

balho voluntário nos controles administrativos; o trabalho voluntário no suporte técnico; o tra-

balho voluntário nas definições da editoração; o trabalho voluntário na diagramação dos textos; 

o trabalho voluntário na distribuição do produto acabado aos assinantes; o trabalho voluntário 

na disponibilização eletrônica ao público leitor. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia;  

o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Autopes-

quisologia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito interassistencial das publicações conscienciológicas; o efeito na 

abertura de caminhos para as neopesquisas; o efeito na formação de neopesquisadores e autores 

conscienciológicos; o efeito contributivo para a reflexão quanto às frivolidades e banalidades da 

vida humana; o efeito na promoção continuada de recins; o efeito na desenvoltura mentalsomáti-

ca; o efeito autorrevezador das neoverpons. 

Neossinapsologia: a predisponência das conscins revisoras e leitoras para a criação de 

neossinapses a partir do contato com diferentes temas, tipos de abordagem e estilos. 

Ciclologia: o ciclo da série de edições; os ciclos das várias etapas na produção dos 

periódicos; a observação ao ciclo da redação do artigo técnico-científico; os ciclos de troca entre 

autores e revisores; o ciclo de trabalho entre editor e revisores até os trabalhos ficarem prontos 

para a editoração; o ciclo das passagens de diagramação dos textos; o ciclo do pente-fino das 

conferências finais. 

Enumerologia: o tipo característico da edição; a fôrma da capa da edição; a contracapa 

da edição; o índice da edição; os trabalhos inclusos na edição; o texto do editorial da edição;  

a equipe técnica da edição. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio adaptabilidade-flexibilidade; o bi-

nômio cientificidade-interassistência. 
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Interaciologia: a facilitação para a interação autor-leitor; a interação entre revisores  

e autores; a interação colaborativa das equipes de trabalho; a interação entre a equipe revisora 

de artigos conscienciológicos e o Conselho Internacional de Neologística (CINEO). 

Crescendologia: o crescendo da iscagem interconsciencial lúcida no decorrer das revi-

sões e edições do periódico conscienciológico; o crescendo redação inicial–gescon final. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade sadia–racionalidade ampliada–cientificida-

de; a aplicação do trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento na assistência autoral. 

Polinomiologia: o polinômio coesão paradigmática–congruidade científica–confor–po-

tencial assistencial–verponogênese na avaliação dos trabalhos submetidos para publicação; o po-

linômio ideia geral–temática geral–assunto central–título original. 

Antagonismologia: o antagonismo apego à ideia inicial / desenvoltura autocientífica;  

o antagonismo devolutiva atravancadora / devolutiva potencializadora. 

Paradoxologia: o paradoxo da existência do professor doutor, editor e autor de múlti-

plas publicações em periódicos acadêmicos renomados poder ser apedeuta na escrita para o pe-

riódico conscienciológico. 

Politicologia: a argumentocracia; a autocogniciocracia; a autodiscernimentocracia; a ci-

entificocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual requerida na gesconografia interassisten-

cial; a lei da interdependência consciencial; a lei de evolução grupal cooperativa entre os pares. 

Filiologia: a pesquisofilia; a grafofilia; a amparofilia; a neofilia; a didaticofilia; a meto-

dofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocritocofobia; a autopesquisofobia; a decidofobia; 

a disciplinofobia; a argumentofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da apriorismose; a síndrome 

da mesmice; a síndrome da graforreia; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da 

pressa. 

Maniologia: as manias das conscins perfeccionistas prejudicando as trocas interassisten-

ciais na elaboração da obra conscienciológica; a mania do autor imaturo se melindrar perante os 

apontamentos da revisão; a mania do revisor taconista desrespeitar as ideias do autor. 

Mitologia: a desconstrução do mito do grafopensene perfeito. 

Holotecologia: a consciencioteca; a grafopensenoteca; a lexicoteca; a cognicioteca; a ci-

encioteca; a teaticoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Publicaciologia; a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Enci-

clopediologia; a Antidogmatologia; a Taristicologia; a Evoluciologia; a Heuristicologia; a Gesco-

nologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a equipex cosmoética; a consciex intermissivista;  

a conscin paracientista; a conscin autopesquisadora lúcida; a conscin exemplarista; os grupos de 

pesquisa da consciência (GPC); a conscin paraperceptiva; a isca humana autoconsciente; a mini-

peça interassistencial. 

 

Masculinologia: o facilitador da Conscienciologia; o abridor de caminho; o compassa-

geiro evolutivo; o amparador intrafísico; o assistente; o assistido; o conscienciologista; o voluntá-

rio da Conscienciologia; o cognopolita; o autor; o autorando conscienciológico; o conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o reciclante existencial; o inversor existencial; o aluno; o professor;  

o autexperimentador; o intelectual; o líder; o auxiliar; o cosmovisionista; o revisor; o tradutor;  

o diagramista; o conscienciografologista; o editor. 

 

Femininologia: a facilitadora da Conscienciologia; a abridora de caminho; a compassa-

geira evolutiva; a amparadora intrafísica; a assistente; a assistida; a conscienciologista; a voluntá-

ria da Conscienciologia; a cognopolita; a autora; a autoranda conscienciológica; a conscienciôme-
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tra; a consciencioterapeuta; a reciclante existencial; a inversora existencial; a aluna; a professora; 

a autexperimentadora; a intelectual; a líder; a auxiliar; a cosmovisionista; a revisora; a tradutora;  

a diagramista; a conscienciografologista; a editora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Ho-

mo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens systemata; o Homo 

sapiens semperaprendens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapi-

ens recyclans; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens verponologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: periódico conscienciológico generalista = a publicação regular contem-

plando indistintamente abordagens atinentes a diversas especialidades, assuntos e temáticas da 

Conscienciologia; periódico conscienciológico específico = a publicação regular contemplando 

exclusivamente abordagens atinentes a determinada especialidade, assunto ou temática da Consci-

enciologia. 

 

Culturologia: a cultura conscienciocêntrica; a cultura científica; a cultura da Cognicio-

logia; a cultura da dessacralização; a cultura da Holomaturologia; a cultura da Comunicologia 

Conscienciológica; a cultura do continuísmo da produtividade pesquisística; a cultura da retri-

buição tarística. 

 

Taxologia. No tocante à Conteudologia, os periódicos conscienciológicos se classificam, 

quanto à natureza do conteúdo editado, em duas categorias: 

1.  Informativo: informações variadas; notícias; comunicação de acontecimentos. 

2.  Técnico-científico: abordagens de cunho pesquisístico no paradigma consciencial. 

 

Caracterologia. De acordo com a Realizaciologia, eis os 13 periódicos conscienciológi-

cos de caráter técnico-científico ativos (Ano-base: 2018), respectivas Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs) de sustentação, ano de início da atividade e periodicidade das edições: 

01.  Conscienciologia Aplicada: Associação Internacional para Evolução da Consciên-

cia (ARACÊ); 2001; Anuário. 

02.  Conscienciotherapia: Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); 

2012; Anuário. 

03.  Conscientia: Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consciencio-

logia (CEAEC); 1997; Trimestral. 

04.  Estado Mundial: Associação Internacional da Paradireitologia (JURISCONS); 

2014; Anuário. 

05.  Gestações Conscienciais: Associação Internacional de Inversão Existencial (AS-

SINVÉXIS); 2014; Anuário. 

06.  Glasnost: Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS); 2014; Anuário. 

07.  Homo Projector: Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 

(IIPC); 2014; Semestral. 

08.  Interparadigmas: Grupo dos Doutores da Conscienciologia; 2014; Anuário. 

09.  Neologus: Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (EN-

CYCLOSSAPIENS); 2017; Bienal. 

10.  Proexologia: Associação Internacional de Programação Existencial (APEX); 2014; 

Anuário. 

11.  Reurbanisator: Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia 

(ASSIPEC); 2017; Anuário. 

12.  Revista de Parapedagogia: Associação Internacional de Parapedagogia e Reedu-

cação Consciencial (REAPRENDENTIA); 2014; Anuário. 
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13.  Scriptor: Associação Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIES-

CON); 2011; Bienal. 

 

Tipologia. Segundo a Comunicologia, quanto ao tipo dos periódicos conscienciológicos 

de caráter informativo, eis, entre outros possíveis em atividade (Ano-base: 2018), 6 exemplos lis-

tados na ordem alfabética, seguidos dos respectivos objetivos, IC de sustentação, ano de fundação 

e periodicidade de edição: 

1.  Anuário da Conscienciologia: dados consolidados das realizeções das ICs, apresen-

tados de modo abrangente e cosmovisiológico na forma de textos, números, gráficos, tabelas, es-

tatísticas e outras considerações; Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); 

2011; Anuário. 

2.  Gescons: informes sobre livros conscienciológicos publicados; entrevistas com neo-

autores; atividades da Associação Internacional Editares (EDITARES) e outros assuntos afins; 

EDITARES; 2016; Anuário. 

3.  Holotecologia: comunicação sobre o projeto do Megacentro Cultural Holoteca, Cos-

movisiologia, acervo da Holoteca e assuintos correlatos; Associação Internacional para Expan-

são da Conscienciologia (AIEC) e CEAEC; 2013; Bienal. 

4.  Intercâmbio: atualizações sobre a Conscienciologia na África; desrição dos trabalhos 

realizados naquele continente e assuntos correlatos; International Conscientiology Interchange 

(INTERCONS); 2014; Anuário. 

5.  Jornal da Aracê: notícias sobre eventos e outros acontecimentos, notadamente no 

campus conscienciológico da instituição; 2000; Brimestral. 

6.  Jornal da Cognópolis: notícias e destaques sobre acontecimentos na CCCI e no 

bairro Cognópolis em Foz do Iguaçu, PR; União das Instituições Conscienciocêntricas Internaci-

onais (UNICIN); 2017; Mensário. 

 

Curiosologia. No tocante à Retribuiciologia, a Conscientia, o periódico conscienciológi-

co técnico-científico pioneiro, no 22
o
 ano de existência (Data-base: 31.03.2018) completou 92 pu-

blicações incluindo suplementos, edições regulares e edições extras, disponibilizando 690 traba-

lhos escritos por 520 pesquisadores-autores, dos quais 221 com mais de 1 publicacação. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o periódico conscienciológico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  de  sustentação  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Bastidores  da  conscienciografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

03.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Capacitação  tarística:  Taristicologia;  Homeostático. 

05.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Edição  conscienciográfica:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Fluxo  pesquisístico  multidimensional:  Pesquisologia;  Neutro. 

10.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Inventário  de  gescons:  Proexologia;  Neutro. 

12.  Literatice:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

13.  Olhar  conscienciográfico:  Gesconologia;  Neutro. 

14.  Partilha  dos  autoneoachados:  Taristicologia;  Homeostático. 

15.  Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17246 

O  PERIÓDICO  CONSCIENCIOLÓGICO  É  VEÍCULO  NA  VIA  

CONDUTORA  DO  DESENVOLVIMENTO  DAS  ABORDAGENS 

SOB  O  PRISMA  DO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL,  CONTRI-
BUTIVO  À  NEOCIÊNCIA  E  À  TARES  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância dos periódicos consci-

enciológicos para a auto e heterevolução? Já contribui com a pesquisa por meio de algum deles? 

Propõe-se a ampliar a própria participação nesse sentido? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Brito, Ernani; & Royer, Júlio César; Editorial; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; Revista de Parapedagogia; 
Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2011; pá-

ginas 1 e 2. 

02.  Buononato, Flávio; Anuário da Conscienciologia: Fatos e Parafatos - 2013; Publicação do Instituto 
Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); Revista; Anuário; Ano 3;  N. 3; Associação Internacional Editares; 

Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 5 e 6. 

03.  Conselho Editorial; Carta Editorial; Editorial; Estado Mundial; Revista; Ano 1; N. 1; Associação Inter-
nacional da Paradireitologia (JURISCONS); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1 a 4. 

04.  Gesing, Alzira; & Piccolli, Rosangela; Editorial; Glasnost; revista; Anuário; Ano 1; N. 1; Associação In-

ternacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2014; páginas 3 e 4. 
05.  Manfroi, Eliana; & Manfroi, Ninarosa; Editorial; Neologus–Revista Científica da ENCYCLOSSAPIENS; 

Bienal; Vol. 1.; Ano 1; N. 1; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); 

Foz do Iguaçu, PR; Agosto, 2017; páginas 7 a 9. 
06.  Musskopf, Tony; Editorial; Intercâmbio; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 enu.; 9 fotos; 2 pontoações;  

5 siglas; 1 anexo; 2 refs.; Intercâmbio Conscienciológico Internacional (INTERCONS); Foz do Iguaçu, PR; Março, 2015; 

página 3. 
07.  Oliveira, Nara; Altos Estudos ou Estudos Avançados; Artigo; Holotecologia; Revista; Bianuário;  

N. 2; Seção: Especial / CEAEC Duas Décadas de Conscienciologia em Foz do Iguaçu; Foz do Iguaçu, PR; Novembro, 

2015; página 82. 
08.  Oliveira, Nilse; Publicações Realizadas nas Duas Décadas da Revista Conscientia; Editorial; Consci-

entia; Revista; Trimestral; Ano 21; N. 1; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2017; páginas 3 e 4. 

09.  Polizel, Caio Publicação Técnico-Científica de Programação Existencial; Editorial; Proexologia; Revis-
ta; Ano 1; N. 1; Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 3 e 4. 

10.  Redação; Editorial; Reurbanisator; Revista; Ano 1; N. 1; Associação Internacional da Programação 

Existencial (ASSIPEC); Jundiaí, SP; 2017; páginas 5 e 6. 
11.  Sales, Mauricio; & Lazzaro, Neide; Publicação Técnico-científica do IIPC; Editorial; Homo Projector; 

Revista; Semestral; Vol. 1; N.1; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 

Julho-Dezembro, 2014; páginas 5 e 6. 
12.  Salles, Rosemary; Editorial; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; União Internacional de Escritores 

da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 2 a 5. 

13.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
1.274 e 1.399. 

14.  Zaslavsky, Alexandre; Editorial; Interparadigmas: A Revista de Doutores da Conscienciologia; Anuário; 

Ano 1; N. 1; Bilingue; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 1 a 4. 

 

N. O. 
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P É R I P L O    E V O L U T I V O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O périplo evolutivo é a viagem de transformação do princípio consciencial 

desde o surgimento do ser mínimo, de insignificante vida microscópica, até alcançar à condição 

de grandiosa pujança de sabedoria, ainda inimaginável para o pré-serenão vulgar, própria da 

Consciex Livre. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo périplo deriva do idioma Grego, períploos ou períplous, “circuna-

vegação”, constituído por peri, “em torno de”, e plóos, “navegação”. 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.  Timeline evolutivo. 2.  Gradiente evolutivo. 3.  Megaviagem evoluti-

va. 4.  Destinação consciencial. 

Neologia. As duas expressões compostas périplo evolutivo inconsciente e périplo evolu-

tivo autoconsciente são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Périplo humano. 2.  Programação existencial. 3.  Princípio conscien-

cial regressivo. 4.  Conscin evolutivamente estagnada. 

Estrangeirismologia: o valor do lifetime; o right timing evolutivo; o full time interassis-

tencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o périplo evolutivo; a viagem da circunavegação da evolução do princípio 

consciencial no Cosmos; o périplo da competência evolutiva; o périplo ideológico desde o centra-

mento no umbigo pessoal à cosmovisão no megafoco interassistencial do Cosmos; a Ficha Evolu-

tiva Pessoal (FEP); os ganhos evolutivos; as gestações evolutivas; as garantias evolutivas; as imi-

tações evolutivas; os maxidissidentes evolutivos; os objetivos evolutivos; o primado evolutivo; as 

prioridades evolutivas; o viveiro evolutivo; a propulsão da vontade na autevolução; os tempos 

evolutivos; o senso de urgência na evolução consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto ao tempo em relação ao 

tempo alheio. 

Tecnologia: a técnica do crescendo proexológico. 

Voluntariologia: o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Paracronologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais. 
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Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo 

evolutivo pessoal. 

Enumerologia: o vírus; o jequitibá; o leão; a consciênçula; o pré-serenão; o ser desper-

to; a Consciex Livre. 

Binomiologia: o binômio Cronologia-Evoluciologia. 

Crescendologia: o périplo do crescendo do poço ao píncaro da hiperacuidade; o cres-

cendo sadio do autorrendimento evolutivo inserido ponderadamente na grade de horário pes-

soal; o crescendo evolutivo cronológico. 

Trinomiologia: o trinômio evolutivo glória de ser humano–grandeza da autodespertici-

dade–triunfo da Consciex Livre (CL); o trinômio prioridade-objetividade-produtividade. 

Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sa-

zonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio das fases do autodesenvolvimento primeiro 

tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo. 

Antagonismologia: o antagonismo tempo de prosperidade (vacas gordas) / tempo de es-

cassez (vacas magras). 

Paradoxologia: os megaparadoxos evolutivos; o paradoxo autoconsciência máxima– 

–tempo existencial mínimo. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia. 

Holotecologia: a cronoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a recexoteca; a cosmoeticote-

ca; a proexoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Paracronologia; a Seriexologia; a Experimen-

tologia; a Economiologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia;  

a Autopriorologia; a Perdologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutionarius; o Homo sapiens vigilans; o Homo sa-

piens autossufficiens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

efficax; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens progressi-
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vus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsoma-

ticus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: périplo evolutivo inconsciente = o estágio de desenvolvimento do princí-

pio consciencial ainda sem lucidez mais ampla; périplo evolutivo autoconsciente = o estágio de 

desenvolvimento do princípio consciencial com lucidez quanto à condição de quem realmente  

é, de onde veio e para onde está indo. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem cronológica,  

o périplo evolutivo do princípio consciencial na megaviagem em 7 estágios básicos, através dos 

trilhões de evos da eviternidade: 

1.  Ressomatologia Botânica: os úteros ultramicroscópicos multivariados. 

2.  Autopensenização Zoológica: as formas holopensênicas elementares; os jogos de 

domínio das energias conscienciais (ECs). 

3.  Hominologia Primária: o egocentrismo da conscin vulgar; a interiorose; o autismo; 

os jogos de domínio do psicossoma, o paracorpo dos desejos. 

4.  Lucidez Tenepessológica: a conquista pouco a pouco da oficina extrafísica (ofiex) 

pessoal; os jogos de domínio da interassistencialidade por meio do mentalsoma, o paracorpo do 

autodiscernimento. 

5.  Domínio da autodesperticidade: a evolução específica do evoluciólogo; a Holofilo-

sofia; o Internacionalismo; o poliglotismo; o Cosmopolitismo; os jogos de domínio do Universa-

lismo Puro da Intercompreensiologia. 

6.  Serenologia do Serenão-consciex: a interassistencialidade a continentes; a consciên-

cia pré-CL. 

7.  Autoconsciencialidade da CL: a desativação do psicossoma; a Cosmologia; a inte-

rassistencialidade a sistemas planetários e galáxias; o mentalsoma purificado em ação em nível 

ainda incompreensível aos pré-serenões. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o périplo evolutivo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 
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A  ESCALA  EVOLUTIVA  DAS  CONSCIÊNCIAS  É  EXTREMA-
MENTE  IMPORTANTE  PARA  A  CONSCIN  LÚCIDA  SE  SI-

TUAR  NA  CRONOLOGIA  DA  VIDA  ANTE  OS  SERES  COM-
PASSAGEIROS  DE  DESTINO  NO  ÂMAGO  DO  COSMOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já assimilou a estrutura evolutiva da própria evo-

lução? Desde quando? 
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P E R I S C Ó P I O    P R O E X O L Ó G I C O  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O periscópio proexológico é a capacidade ou atributo intraconsciencial, 

predominantemente mentalsomático, da conscin intermissivista, homem ou mulher, ver, perceber  

e apreender o entorno, de maneira racional e cosmoética, englobando ideias, conceitos, fatos e pa-

rafatos direcionadores da consecução da programação existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo peri procede do idioma Grego, perí, “em torno; acima de tudo; 

em volta de; ao redor de; a respeito de; por; em vista de; perto de; contra; em relação a; para 

com”. O elemento de composição scópio deriva também do idioma Grego, skopéo, “olhar atenta-

mente; considerar; observar; examinar; visar a; ter o objetivo de”. A palavra periscópio apareceu 

no Século XIX. O vocábulo programação vem do idioma Latim, programma, “publicado por es-

crito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de prográ-

phó, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Surgiu no Século XX. O termo existencial 

provém do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; dei-

xar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Sobrevisão proéxica. 2.  Panóptico proexológico. 3.  Cosmovisão 

proexológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas periscópio proexológico, miniperiscópio proexo-

lógico, maxiperiscópio proexológico e megaperiscópio proexológico são neologismos técnicos da 

Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Monovisão proexológica. 2.  Cegueira evolutiva. 

Estrangeirismologia: o Proexarium; o insight inesperado; o feeling para a orientação 

proexológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Cosmovisiologia Proexológica. 

Citaciologia: – De que vale olhar sem ver? (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sobrevisão proexológica; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; a retilinearidade pensênica; a manutenção da reciclagem autopensênica intermis-

siva; a amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: o periscópio proexológico; a visão 360º capturando informações convergentes 

à realização da programação existencial; o olhar prospectivo; a visão por trás do morro; o olhar 

sobrejacente; a visão de longo alcance; o olhar por cima do muro; o ato de enxergar além do sim-

ples aparente; o radar ligado; a visão sistêmica; o ato de ir além dos olhos físicos; a noção das di-

retrizes proexológicas; a visão da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a gratidão orientando a assistên-

cia; o proexograma como instrumento de avaliação pessoal; a bússola consciencial; o megafoco 

prioritário; a lupa evolutiva; a identificação das oportunidades evolutivas; a seleção perceptiva;  

a imaturidade no posicionamento; a precipitação das análises; a visão reduzida; a análise míope;  

a cegueira parcial; a cegueira proexológica; a superficialidade nas pesquisas; a monovisão nas in-

terpretações; o monoideísmo patológico; o ato banal da olhadela; a distorção cognitiva; a falta de 

foco evolutivo embaçando as lentes do periscópio; o estrabismo na autorganização; a superação 

da visão limitada; a extinção do apriorismo; o refinamento nas avaliações; a mentalidade aberta;  
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a ampliação do mundo pessoal; a lucidez quanto aos ricochetes interassistenciais; a aquisição do 

currículo conscienciológico; a prática do balanço existencial; a atualização do inventário pessoal; 

o ponteiro consciencial; a prática da abordagem máxima; os sinais evolutivos; os indicadores pro-

exológicos; a cosmovisão da proéxis pessoal; a hermenêutica evolutiva; a qualificação da inten-

ção; o fato de errar menos com o ponteiro da Cosmoética; a autopercuciência; o norteamento 

consciencial; a proéxis sendo trilha e não trilho; a observação multidimensional; as orientações 

proexológicas oferecidas pelo Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX); o observatório da maxi-

proéxis; o aumento da autocosmovisão proexológica; a conquista do completismo existencial;  

o ingresso no terceiro tempo evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as práticas da tenepes; a Para-História Pessoal permeando os fatos 

atuais; os vínculos com a paraprocedência; as retrocognições; a simulcognição; a precognição;  

a paravisão panorâmica; o acesso às informações do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático;  

a visita à parapsicoteca ampliando o entendimento da tarefa intrafísica; o tangimento do ampara-

dor; o avanço evolutivo inesperado decorrente de extrapolacionalismo parapsíquico; o autorreve-

zamento multiexistencial; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o teleguiamento au-

tocrítico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo olhar físico–olhar multidimensional; o sinergismo das 

associações de ideias; o sinergismo holossomático facilitando a cosmovisão. 

Principiologia: o princípio das verdades estarem disponíveis para todos aqueles com 

olhos de enxergar; a necessidade do princípio da descrença; o princípio da autorrecuperação 

dos cons magnos; o princípio do “quem procura, acha”; o princípio do “na dúvida abstenha- 

-se”; o princípio cosmoético de objetivar o “melhor para todos”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) balizando as ações proexológicas. 

Teoriologia: a teoria do pensamento complexo; a teoria da cosmovisão consciencial; 

a teoria das interprisões grupocármicas alertando quanto às possíveis ações anticosmoéticas. 

Tecnologia: a técnica do cosmograma; a técnica do abertismo à recepção de inspira-

ções extrafísicas; a técnica da associação de ideias 24h por dia; a técnica do acoplamento com 

os amparadores; a técnica do registro diário; a técnica do levantamento dos aportes; a técnica 

da identificação dos traços pessoais. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntá-

rio autoconsciente retomador de tarefa; a voluntária ou voluntário especialista assumindo a pro-

éxis pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da Proexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmanálise; o Colégio Invisível da Cosmovisio-

logia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: os efeitos progressivos da Inteligência Evolutiva (IE); o efeito potencializa-

dor da associação de ideias; o efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses trazendo ampliação cosmovisiológica. 

Enumerologia: o ato de ver nas entrelinhas; o ato de analisar com isenção; o ato de 

compreender o outro; o ato de orientar as proéxis quando solicitado; o ato de avaliar as ações 

proexológicas pessoais; o ato de realizar a autoproéxis; o ato de alcançar o compléxis. 

Binomiologia: o binômio ver-enxergar; o binômio interassistencialidade–lucidez evolu-

tiva; o binômio progressivo autolucidez-autodiscernimento. 

Interaciologia: a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a in-

teração cosmovisão-megafoco. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo cosmovisiológico. 
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Trinomiologia: o trinômio Proexologia-Cosmoeticologia-Cosmovisiologia. 

Polinomiologia: o polinômio ver-analisar-orientar-encaminhar. 

Antagonismologia: o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo monovidên-

cia / mundividência. 

Paradoxologia: o paradoxo de a visão generalista auxiliar no caso pontual. 

Politicologia: a meritocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocra-

cia; a lucidocracia; a cosmocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a parapsicofilia; a cogniciofilia; a interaciofilia; a criteriofilia; a teaticofilia;  

a pesquisofilia; a raciocinofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a cosmofobia; a criticofobia; a gnosiofobia; a cainofobia;  

a decidofobia; a intelectofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da apriorismose; a síndrome 

da interiorose; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do oráculo. 

Maniologia: a monomania. 

Holotecologia: a proexoteca; a intermissioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a cos-

moconsciencioteca; a metodoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Heuristicologia; a Intrafisicologia; a Proexo-

logia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Experimentologia; a Holo-

maturologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; o evoluciólogo. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evo-

lutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens interassistens; o Ho-

mo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus;  

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens determinator;  

o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniperiscópio proexológico = a percepção do intermissivista pré-sere-

não vulgar, homem ou mulher, ainda inexperiente com visão limitada, tateando informações sobre 
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a proéxis pessoal; o maxiperiscópio proexológico = a percepção do intermissivista desperto de-

talhista, homem ou mulher, com ampla visão da proéxis pessoal; megaperiscópio proexológico 

= a parapercepção da evoluciólogo, homem ou muulher, tendo cosmovisão grupocármica. 

 

Culturologia: a cultura cosmovisiológica; a cultura proexológica; a cultura da reflexão. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o periscópio proexológico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

04.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

09.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

11.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Parângulo:  Heuristicologia;  Homeostático. 

15.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

 

A  OBTENÇÃO  DO  PERISCÓPIO  PROEXOLÓGICO  É  CON-
QUISTA  PRIORITÁRIA  E  EXEQUÍVEL  PARA  A  CONSCIN  IN-

TERMISSIVISTA,  LÚCIDA  E  COSMOÉTICA  OBJETIVANDO  

ÊXITO  NO  COMPLETISMO  PESSOAL  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. No teste da avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, em qual nível você, 

leitor ou leitora, se situa quanto ao emprego do periscópio proexológico pessoal? Você vem in-

vestindo na cosmovisão aplicada à autoproéxis? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Outro Lado da Nobreza. Título Original: Restoration. País: EUA. Data: 1995. Duração: 117 min. Gê-

nero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Di-

reção: Michael Hoffman. Elenco: Robert Downey Jr.; Meg Ryan; Sam Neill; & Hugh Grant. Produção: Cary Brokaw; 

Andy Paterson; & Sarah Ryan Black. Direção de Arte: Eugenio Zanetti. Roteiro: Rupert Walters, com base no romance 

de Rose Tremain. Fotografia: Oliver Stapleton. Música: James Newton Howard. Figurino: James Acheson. Compa-

nhia: Miramax Films. Sinopse: Inglaterra, 1660. Carlos II sobe ao trono após os anos de terror do governo de Oliver 

Cromwell. Durante cenário da Restauração, jovem estudante de Medicina experimenta guinada radical na vida e nos amo-

res ao ser convidado a fazer parte da corte. 

 

M. M. 
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P E R M U T A B I L I D A D E    I N T E R C O N S C I E N C I A L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A permutabilidade interconsciencial é a ideia, técnica, condição, estado ou 

qualidade lúcida do convívio ideal entre as consciências, no caso, o mais lógico, bioenergético, 

evolutivo, ininterrupto, cosmoético, holopensênico, interdependente, parapsíquico, multidimensio-

nal, teático, proexológico, prazenteiro e sempre assistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo permutabilidade vem do idioma Latim, permutabilis, de permu-

tare, “mudar inteiramente; dar a alguma coisa outra posição; trocar o lugar com; cambiar”. Surgiu 

em 1877. O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; no espaço 

de”. O vocábulo consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de al-

guma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Convivialidade permutativa. 2.  Convívio holofilosófico. 

Neologia. As 3 expressões compostas permutabilidade interconsciencial, minipermuta-

bilidade interconsciencial e maxipermutabilidade interconsciencial são neologismos técnicos da 

Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Convivialidade inconsciente. 2.  Convívio compulsório interpresi-

diário. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopen-

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade. 

 

Fatologia: a permutabilidade interconsciencial; as trocas intelectivas; as permutas afeti-

vas; as parcerias evolutivas; o papel das companhias na maxiproéxis; a dinâmica das interrela-

ções; o círculo da interassistencialidade; a autovivência da fraternidade; a intercompreensão entre 

as pessoas. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da reciprocidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscien-

ciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Legislogia: a lei do retorno. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a comunitarioteca; a interassistencioteca; a cosmoetico-

teca; a qualitoteca; a pacificoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interaciologia; o Paradireito; a Vivenciologia;  

a Sociologia; a Parassociologia; a Etologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Experimento-
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logia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Desper-

tologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência comunitária. 

 

Masculinologia: o voluntário; o professor itinerante da IC; o amplificador da conscien-

cialidade; os parceiros evolutivos; o assistente na condição de primeiro assistido. 

 

Femininologia: a voluntária; a professora itinerante da IC; a amplificadora da conscien-

cialidade; as parceiras evolutivas; a assistente na condição de primeira assistida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens reciprocus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipermutabilidade interconsciencial = a convivência convencional 

entre parentes, genética ou da família consanguínea; maxipermutabilidade interconsciencial =  

a convivência holofilosófica entre consciências dedicadas ao abertismo consciencial da megafra-

ternidade. 

Postulados. Sob a ótica da Holofilosofia, a megafraternidade da permutabilidade inter-

consciencial é explicitada nos postulados básicos da Conscienciologia através de constructos di-

versificados, por exemplo, estes 10 dispostos na ordem alfabética dos assuntos: 

01.  Amparo. Existe amparo de função intrafísico. 

02.  Carência. A consréu ressomada carece da assistência do ser desperto. 

03.  Consciencioterapia. A Interassistenciologia, em si, é pura Consciencioterapia. 

04.  Consistência. É preferível o holopensene filosófico em bases consistentes ao am-

biente político volátil. 

05.  Dotações. O tridotado assiste ao evolutivamente subdotado. 

06.  Ideal. O ideal é assistir às consciências urbi et orbi na condição de ser desperto. 

07.  Interassistencialidade. O universo da interassistencialidade é cosmovisiológico. 

08.  Nosografia. No caminho evolutivo, o menos doente assiste ao mais doente. 

09.  Qualificação. Apenas 1 dia do pesquisador veterano equivale a 6 meses do pesqui-

sador calouro. 

10.  Serenologia. Até o Serenão carece da assistência da Consciex Livre. 

 

Megapensenes. Do ponto de vista da Pensenologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 megapensenes trivocabulares simples e afins à permutabilidade interconsciencial: 

01.  Assistíveis. Todos somos assistíveis. 

02.  Convívio. Ninguém perde ninguém. 

03.  Doação. Quem dá, recebe. 

04.  Evolução. Todos estamos evoluindo. 

05.  Experimentologia. Circularidade: repetições didáticas. 

06.  Grupalidade. Ninguém evolui sozinho. 

07.  Interdependência. Todos somos interdependentes. 

08.  Partilha. Assistenciologia significa partilha. 

09.  Proéxis. Retribuição é assistencialidade. 

10.  Realidade. Inexiste consciência inassistível. 

 

Caracterologia. A partir da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 pa-

ralelos práticos entre o ser assistível primário e o ser assistível superior: 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17257 

Tabela  –  Paralelo  Ser  Assistível  Primário  /  Ser  Assistível  Superior 

 

N
os

 Ser  Assistível  Primário Ser  Assistível  Superior 

01. Antepassado  de  si  mesmo Proexologista  ativo 

02. Consciênçula  liderada Conscin-líder  evolutivo 

03. Conscin  eletronótica Conscin  conscienciológica 

04. Conscin  inconsciente Conscin  lúcida 

05. Consréu  ressomada Reurbanista  ressomado 

06. Isca  humana  inconsciente Isca  assistencial  lúcida 

07. Minidissidente  ideológico Colega  intermissivista  ressomado 

08. Robô  existencial  humano Formador  de  opinião 

09. Ser  assistido Ser  assistente 

10. Ser  subumano Ser  humano 

 

Abertura. Na análise da Policarmologia, a tendência da tares da policarmalidade da 

conscin é situar as ações assistenciais, cada vez mais, além da necessidade da remuneração, ou se-

ja, ultrapassar o valor da moeda. A permutabilidade interconsciencial pouco a pouco embasa  

a tares policármica da conscin. Tal fato começará a abrir as portas da vida humana ao Estado 

Mundial do Paradireito. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a permutabilidade interconsciencial, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

1.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

2.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

3.  Coloquialismo:  Conviviologia;  Neutro. 

4.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

5.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

6.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

7.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  ALCANÇA  A  VIVÊNCIA  AUTOCONSCIENTE   
DA  CONVIVIALIDADE  AVANÇADA  QUANDO  APREENDE 

EXATAMENTE  –  E  CONTEXTUALIZA  NO  DIA  A  DIA  –  
A  NOÇÃO  DA  PERMUTABILIDADE  INTERCONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você já refletiu sobre a permutabilidade interconsciencial? Você pratica  

o amparo de função intrafísico? 
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P E R S I S T Ê N C I A    E D I F I C A D O R A  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A persistência edificadora é a condição de a conscin autodeterminada, ho-

mem ou mulher, manter pelo tempo necessário o esforço máximo e destemido em ações técnicas, 

construtivas e cosmoéticas, previamente planejadas, realizadas meticulosamente, com o objetivo 

de concretizar conquista evolutiva prioritária e dinamizadora da autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra persistir vem do idioma Latim, persistere, “persistir”. Surgiu, no 

Século XVII. O termo edificação procede também do idioma Latim, aedificatio, “o ato de edificar 

construção; edifício; casa”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Persistência evolutiva. 2.  Tenacidade construtiva. 3.  Perseverança 

realizadora. 4.  Constância edificadora. 5.  Persistência estruturadora. 6.  Pertinácia alicerçadora.  

7.  Obstinação produtiva. 8.  Esforço focado. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 9 cognatos derivados do vocábulo persistir: au-

topersistência; impersistência; impersistente; impersistir; maxipersistência; minipersistência; 

persistência; Persistenciologia; persistente. 

Neologia. As 3 expressões compostas persistência edificadora, minipersistência edifica-

dora e maxipersistência edificadora são neologismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Dispersão insistente. 2.  Persistência dispersa. 3.  Constância inócua. 

4.  Capricho desmantelador; teimosia derrocadora. 5.  Conformismo improdutivo. 6.  Inconstância 

desestruturadora. 7.  Desistência procrastinadora. 8.  Medo paralisante; pusilanimidade. 

Estrangeirismologia: o strong profile; o loc interno; o selfmade man; a selfmade wo-

man; o front evolutivo; o know-how evolutivo; a selfperformance evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à determinação pessoal continuada. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Persistência: 

requisito evolutivo. 

Coloquiologia. Eis 10 expressões populares referentes à ausência de persistência edifica-

dora: firme como gelatina; fogo de palha; caiu não levanta mais; jogou a toalha; pediu água; 

amarelou; medrou; afrouxou; abriu o bico; pessoa sem fibra. 

Citaciologia: – Nada é impossível para aquele que persiste (Alexandre, o Grande, 356– 

–323 a.e.c.). O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um obje-

tivo. (José Martiniano de Alencar, 1829–1877). Os dias prósperos não vêm por acaso; nascem de 

muita fadiga e persistência (Henry Ford, 1863–1947). Sem esmorecer para não desmerecer (Os-

waldo Gonçalves Cruz, 1872–1917). A persistência é o menor caminho do êxito (Charles Spencer 

Chaplin, 1889–1977). 

Proverbiologia. Eis 4 provérbios relacionados ao tema: – Devagar se vai longe. Água 

mole em pedra dura tanto bate até que fura. A persistência realiza o impossível (provérbio chi-

nês). De grão em grão, a galinha enche o papo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autodeterminologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a pensenidade focada na conclusão da tarefa priori-

tária; o sobrepairamento da pressão holopensênica nosográfica; a retilinearidade nos autopense-

nes; a autorganização pensênica. 
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Fatologia: a persistência edificadora; a tecnicidade direcionada aos objetivos prioritários 

predefinidos; a vontade férrea; o empreendedorismo consciencial voltado ao megafoco evolutivo; 

o planejamento minucioso das ações a serem implementadas; a sucessão ininterrupta de autossu-

perações evolutivas; o completismo diário; a profilaxia da procrastinação nos atos diários; as 

ações corajosas para a interassistência grupocármica; o autenfrentamento impassível nas crises de 

crescimento; o enfrentamento ativo e constante dos trafares pessoais; o esforço técnico para a su-

peração e controle de patologias; a reeducação alimentar; a dedicação determinada a tratamento 

de saúde; o empenho determinado para a aprovação em universidade pública de alto nível; o poli-

glotismo teático; a superação de limitações físicas para locomoção independente e segura na me-

galópolis; o enfrentamento técnico e a superação de fobias; o processo lúcido para obtenção do 

pé-de-meia libertário; a constituição de base física segura e saudável; o trabalho contínuo em prol 

da maxiproéxis grupal; a autodeterminação do pré-verbetógrafo na elaboração autoral do primeiro 

verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia; a conclusão da primeira gescon; o processo da 

docência conscienciológica; a conquista da recéxis; a autorganização pessoal relacionada ao con-

ceito do passo a passo; a passagem pelo gargalo evolutivo; a conquista de novo patamar na Esca-

la Evolutiva das Consciências; a preparação para início e a manutenção da prática da tenepes. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a determinação pa-

ra a conquista do autodomínio das bioenergias; o fortalecimento da sustentabilidade energética;  

a ativação saudável do laringochacra; o desenvolvimento da sinalética energética parapsíquica 

pessoal; a iscagem lúcida; a amparabilidade autovivenciada; o auxílio do amparo extrafísico de 

função na realização de tarefas laboriosas; a condição de minipeça no Maximecanismo Multidi-

mensional Interassistencial; a qualificação do amparo extrafísico de função da tenepes; os extra-

polacionismos parapsíquicos para a aceleração da evolução. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo persistência-edificação; o sinergismo paciência-acabati-

va; o sinergismo vontade-ação; o sinergismo planejamento-cosmovisão; o sinergismo coragem- 

-Cosmoética; o sinergismo teoria-prática; o sinergismo autenfrentamento-EV; o sinergismo meti-

culosidade–máximo esforço; o sinergismo destemor-planejamento; o sinergismo amparando-am-

parador; o sinergismo mentalsoma-Paratecnologia; o sinergismo amparador intrafísico–ampa-

rador extrafísico. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução 

consciencial; o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio do aqui e agora; o princípio dos 

pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos; o princípio administrativo pensar globalmente–agir lo-

calmente; o princípio da autopesquisa para evolução consciencial; os princípios paradireitoló-

gicos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando as ações pessoais; o có-

digo grupal de Cosmoética (CGC) orientando as ações grupais. 

Teoriologia: a teoria (1%) da Compreeensiologia e a prática (99%) da Teaticologia;  

a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as 

técnicas para a projeção consciente; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técni-

ca do estado vibracional; a técnica da mobilização básica das energias (MBE); a técnica da au-

torreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da priorização do 

mais relevante; a técnica do fichamento bibliográfico exaustivo; a técnica da madrugada; a técni-

ca da utilização de gráficos, tabelas e planilhas no planejamento das ações e acompanhamento 

dos resultados. 

Voluntariologia: o início do voluntariado da tenepes; a produtividade no voluntariado 

conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 
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conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o labo-

ratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade;  

o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da Evo-

luciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;  

o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invi-

sível da Recexologia; o Colégio Invisível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito da resiliência; o efeito do planejamento cosmovisiológico nas ações 

evolutivas; o efeito do destemor no autenfrentamento; o efeito da autodeterminação cosmoética 

em ir adiante; o efeito da utilização dos trafores. 

Neossinapsologia: a análise crítica do resultado do esforço aplicado à geração de neos-

sinapses; as neossinapses adquiridas na conquista de objetivo prioritário; o firmamento de neos-

sinapses através da repetição paciente. 

Ciclologia: o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo iniciativa-acabativa; 

o ciclo PDCA (plan, do, check, act). 

Enumerologia: o trafor do destemor; o trafor do empreendedorismo; o trafor da tenaci-

dade; o trafor da autorganização; o trafor da pertinácia; o trafor da perseverança; o trafor da fir-

meza. 

Binomiologia: o binômio paciência-persistência; o binômio persistência planejada– 

–competência almejada; o binômio autorreflexão-ação; o binômio ectoplasmia–concretização 

das ações. 

Interaciologia: a interação autodeterminação-foco; a interação esforço-acabativa; a in-

teração persistência-autolucidez; a interação decisão-cosmovisão; a interação competência-efici-

ência; a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação erro-acerto; a interação 

Central Extrafísica de Energia (CEE)–empreendedorismo. 

Crescendologia: o crescendo tentativa-erro–tentativa-acerto; o crescendo gescon-me-

gagescon; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo insistência–persistência edificadora; o cres-

cendo utilização de técnicas–utilização de paratécnicas; o crescendo tentativa aleatória–tentati-

va técnica focada. 

Trinomiologia: o trinômio determinação-esforço-autoconfiança; o trinômio parar-re-

fletir-priorizar; o trinômio objeto-momento-ação. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-megafoco-ação-manutenção; o polinômio plane-

jamento-objetivo-metas-energia. 

Antagonismologia: o antagonismo teimosia / persistência; o antagonismo dispersão  

/ foco; o antagonismo preguiça / ação; o antagonismo pusilanimidade / volição; o antagonismo 

autoconfiança / baixa autestima; o antagonismo decidofobia / abrir mão; o antagonismo asserti-

vidade / apriorismo; o antagonismo procrastinação / empreendedorismo; o antagonismo planeja-

mento / impulsividade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin promover a autassistência e caminhar para  

o egocídio. 

Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito; as paraleis do Cosmos. 

Filiologia: a conscienciofilia; a proexofilia; a decidofilia; a cosmovisiofilia; a priorofilia; 

a neofilia; a voliciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a evoluciofobia; a neofobia; a voliciofobia; a decidofobia; a exitofobia;  

a disciplinofobia; a autopesquisofobia; a laborfobia. 

Sindromologia: a síndrome de Peter Pan sabotando o crescimento da conscin; a síndro-

me do ansiosismo provocando decisões aprioristas; a síndrome da dispersão consciencial enfra-

quecendo a aplicação das energias pessoais; a síndrome da bússola consciencial danificada desvi-

ando as ações do foco; a síndrome da insegurança dificultando as decisões; a síndrome do pânico 

paralisando as ações; a síndrome de burnout esgotando a capacidade energética. 

Maniologia: a riscomania; a videomania; a infomania. 
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Mitologia: o mito do deus-dará; o mito do determinismo. 

Holotecologia: a volicioteca; a holomaturoteca; a pensenoteca; a encicloteca; a proexo-

teca; a evolucioteca; a recinoteca; a administroteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Autocriticologia a Autovoliciologia;  

a Autevoluciologia; a Pensenologia; a Autopesquisologia; a Priorologia; a Proexologia; a Recexo-

logia; a Autodecidologia; a Paratecnologia; a Traforologia; a Errologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin javalínica; a conscin autopesquisadora; a conscin autem-

preendedora. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial;  

o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o conscienciô-

metra; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o ec-

toplasta; o escritor conscienciológico; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existenci-

al; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sis-

temata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário da Conscienciologia; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o gestor de projetos. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a ecto-

plasta; a escritora conscienciológica; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existenci-

al; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sis-

temata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária da Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher 

de ação; a gestora de projetos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens paciens; o Homo sapiens systemata;  

o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo 

sapiens decisor; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipersistência edificadora = o esforço dignificante para a superação de 

trafar prioritário; maxipersistência edificadora = o esforço dignificante para o completismo da 

proéxis. 

 

Culturologia: a cultura do empenho autopesquisístico; a cultura do maior empenho;  

a cultura do planejamento responsável; a cultura da produtividade; a cultura da inteligência evo-

lutiva (IE); a cultura proexológica; a cultura de priorizar o prioritário. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 20 características técnicas para identificação e avaliação da persistência edificadora: 

01.  Amparada. 

02.  Atacadista. 

03.  Autolúcida. 

04.  Autossuficiente. 

05.  Cosmoética. 

06.  Cosmovisiológica. 

07.  Desafiadora. 
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08.  Desassediadora. 

09.  Evolutiva. 

10.  Exemplarista. 

11.  Extrapolacionista. 

12.  Homeostática. 

13.  Interassistencial. 

14.  Libertária. 

15.  Megafocada. 

16.  Ortopensênica. 

17.  Planejada. 

18.  Priorizadora. 

19.  Tarística. 

20.  Voliciolínica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a persistência edificadora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

02.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

03.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

04.  Binômio  paciência-persistência:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Constância  vital:  Constanciologia;  Homeostático. 

07.  Êxito:  Autevoluciologia;  Neutro. 

08.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

10.  Momento  de  parar:  Autodeterminologia;  Neutro. 

11.  Paciência  incólume:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Pertinência  evolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

14.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

A  PERSISTÊNCIA  EDIFICADORA  IMPULSIONA  A  CONS-
CIÊNCIA  DECIDIDA  PELO  AUTENFRENTAMENTO  A  SUPE-
RAR  OS  PRÓPRIOS  LIMITES,  RECICLAR  IMATURIDADES,  
REPARAR  ERROS  E  GALGAR  PATAMARES  EVOLUTIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconhece a persistência edificadora na auto-

manifestação consciencial? Qual a porcentagem prática identificada da utilização da perseverança 

realizadora para superação de obstáculos, mudanças de posturas anticosmoéticas cronificadas  

e avanços evolutivos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tania Guimarães; revisoras Ana Flávia Ma-
galhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 websites; glos. 171 termos; 174 

refs.; 18 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 45  
e 116. 
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2.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 289, 318, 443, 937, 
967, 1.194, 1.384 e 1.453. 

3.  Idem; Dicionário de Neologismos da Conscienciologia; org. Lourdes Pinheiro; revisores Ernani Brito; et 

al.; 1.072 p.; 1 blog; 21 E-mails; 4.053 enus.; 1 facebook; 2 fotos; glos. 2.019 termos; 14.100 (termos neológicos); 1 lista-
gem de neologismos; 1 microbiografia; 21 websites; 61 refs.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 

Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 102. 

4.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-

fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 200; página 

1005. 
5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 564. 

 

F. R. S. 
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P E R S I S T Ê N C I A    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A persistência interassistencial é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, perseverar na manifestação de competências e abordagens cosmoéticas, objetivando pro-

mover a reeducação recíproca necessária, capaz de transformar interprisões grupocármicas mi-

lenares em laços conscienciais evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra persistir vem do idioma Latim, persistere, “persistir”. Surgiu, no 

Século XVII. 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; socor-

ro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou con-

servar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao 

pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Perseverança interassistencial. 2.  Garra evolutiva. 3.  Obstinação in-

terassistencial. 4.  Constância interassistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas persistência interassistencial, persistência interas-

sistencial mínima e persistência interassistencial máxima são neologismos técnicos da Interassis-

tenciologia. 

Antonimologia: 1.  Desistência da interassistência. 2.  Procrastinação antiassistencial.  

3.  Hesitação antiassistencial. 4.  Dispersão consciencial.  5.  Pusilanimidade não interassistencial. 

Estrangeirismologia: a vivência full time da interassistencialidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – A pregui-

ça imobiliza. Evitemos perseveranças teóricas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da perseverança interassistencial; o holopensene 

pessoal da autodeterminação evolutiva; a retilinearidade da autopensenidade; o holopensene inte-

rassistencial; o holopensene pessoal do semperaprendente; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; o holopensene da megafraternidade. 

 

Fatologia: a persistência interassistencial; a continuidade assistencial; a produtividade 

evolutiva ininterrupta; o ato de não desistir prematuramente do assistido; a constância; o desejo 

sincero de alcançar o objetivo; a garra proexológica; o ato de manter a acalmia mental e seguir em 

frente, mesmo quando tudo parece estar desabando; a exaustividade interassistencial; o ato de 

atender a necessidade do assistido; o ato de fazer várias tentativas cosmoéticas; a autodisponibili-

dade interassistencial 24 horas; o equívoco interassistencial de presumir saber a necessidade do 

outro; a postura incansável de buscar novas alternativas; a busca por solução melhor; o entendi-

mento da existência da solução ainda não acessada; a persistência interassistencial dentro grupo 

familiar favorecendo o upgrade evolutivo de todos os componentes; o labor interassistencial per-

severante; a investigação dos mínimos detalhes das rebarbas e autenganos interassistenciais; a ob-

servação, investigação, análise e ponderação dos detalhes interassistenciais promovendo autescla-

recimentos e recins; o ato de voltar atrás pelo erro cometido e achar novas possibilidades de se-

guir adiante; o engajamento interassistencial; o ato de ligar o desconfiômetro nos contextos inte-

rassistenciais, o autesclarecimento transformando nós em laços interconscienciais; a intencionali-

dade benigna abrindo o caminho da interassistência; a vontade de ajudar; a serendipitia sendo aci-

onada a partir da persistência; o Planeta Hospital-Escola oportunizando a conquista da polivalên-
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cia interassistencial necessária à evolução consciencial; a virada evolutiva através da experiência 

autocomprobatória das bases do paradigma consciencial; a resiliência interassistencial promoven-

do dissidência cosmoética de grupos evolutivos; o ato de insistir na qualificação da interassistên-

cia; o entendimento de a interassistência acontecer aos poucos em doses homeopáticas; o respeito 

ao momento evolutivo do outro começando com a postura íntima de fraternismo; o pseudoerro 

gerando interassistência; o investimento nas recins aumentando o público alvo interassistencial;  

o fato de a consciência só fazer aquilo valorado por ela; o ato de a persistência requerer autodeci-

são, automotivação e vontade; o ato de refletir com discernimento sobre os propósitos e planejar 

cuidadosamente antes de iniciar o empreendimento assistencial; o ato de persistir sem ser intrusi-

vo; os esforços inúteis da teimosia; o ato de saber desistir; o ato de “morrer na praia”; o ato de sa-

ber a hora de passar o bastão; o discernimento na hora de fazer mudanças de planos; o autocom-

prometimento intermissivista; a tares no Curso Integrado de Projeciologia (CIP) do Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) promovendo a reeducação do uso lúcido 

do parapsiquismo; a paciência em aguardar o momento evolutivo oportuno objetivando melhor 

esclarecer; o ato de começar e terminar a tarefa; o ato de continuar se esforçando mesmo frente  

a desafios ou obstáculos; o esforço empreendido nas mudanças dos hábitos arraigados; o ato de 

desejar com vontade e intencionalidade benigna o melhor para todos os envolvidos; o ato de abrir 

portas para as megarreconciliações grupocármicas milenares. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático 20 vezes ao dia re-

querendo autodeterminação, vontade e persistência; o desenvolvimento de competências parapsí-

quicas para melhor servir à dinâmica evolutiva; a formação de campos bioenergéticos homeostáti-

cos indicadores de interassistência; a compreensão da condição de minipeça lúcida dentro do ma-

ximecanismo evolutivo, patrocinando automotivação interassistencial; o ato de ser porta-voz dos 

amparadores extrafísicos; o banho de energia confirmando a interassistência; o ato de observar as 

sincronicidades antes do início da tarefa interassistencial; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal antecipando o tipo de interassistência a ser realizada; a psicosfera acolhedora; a tenepes 

enquanto tarefa diária de persistência interassistencial; o ato de promover constantemente a assep-

sia energética nos ambientes onde se manifesta; o ato de usar vários pararrecursos para promover 

a interassistência; o epicentrismo consciencial, fulcro energético homeostático, aglutinando cons-

ciências em benefícios da interassistência grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-persistência; o sinergismo priorizar-começar- 

-terminar; o sinergismo meta-persistência-acabativa; o sinergismo abertismo consciencialper-

sistência interassistencial. 

Principiologia: o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio da interassistencialida-

de fraterna; o princípio pessoal da assunção dos trafores da interassistencialidade; o princípio 

da interdependência evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na qualificação da inte-

rassistencialidade. 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria da inseparabilidade grupocár-

mica; a teoria do amparo interconsciencial. 

Tecnologia: a técnica da assim-desassim; a técnica da isca interassistencial lúcida;  

a técnica da visualização parapsíquica cosmoética; a técnica da acalmia mental; a técnica da 

evocação do amparador do assistido; a técnica da exaustividade aplicada à interassistência. 

Voluntariologia: o voluntário comprometido com as tarefas interassistenciais assu-

midas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do cosmogra-
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ma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 

Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito exemplarista do autesclarecimento gerando desassédios milenares;  

o efeito da gratidão pela conclusão exitosa de tarefas proexológicas; o efeito interassistencial do 

caminho aberto; o efeito libertador no ato de transformar nós em laços interconscienciais; o efei-

to bumerangue das tarefas interassistenciais. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses da persistência interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-persistência; a persistência 

ínsita no ciclo meta-conquista; o ciclo interassistência-reeducação-evolução. 

Enumerologia: o ato de não medir esforços no emprego do fraternismo por todos os se-

res; o ato de não medir esforços na interassistência ao grupocarma familiar; o ato de não medir 

esforços em manter a intencionalidade benigna nas automanifestações; o ato de não medir esfor-

ços em prescrever e implementar o CPC; o ato de não medir esforços em realizar a proéxis pes-

soal; o ato de não medir esforços na libertação dos mecanismos de defesa do ego (MDE); o ato 

de não medir esforços para manter a autodesassedialidade em qualquer contexto das automanifes-

tações. 

Binomiologia: o binômio persistênciatarefa exitosa. 

Interaciologia: a interação persistência-realização; a interação persistir-interassistir- 

-evoluir. 

Trinomiologia: o trinômio prioridade proexológicapersistência interassistencial–evo-

lução consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio automotivação-disciplina-persistência-êxito. 

Antagonismologia: o antagonismo bom ânimo / desânimo; o antagonismo persistência  

/ abandono; o antagonismo amparar / desequilibrar; o antagonismo acolher / renegar; o antago-

nismo fazer várias tentativas / desistir na primeira vez. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o mais assistido. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial. 

Filiologia: a voliciofilia; a determinofilia; a neofilia; a tecnofilia; a decidofilia; a interas-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a persistência interassistencial enquanto ação profilática da síndrome da 

acomodação consciencial. 

Maniologia: a mania de persistir na desistência. 

Mitologia: o mito de toda a conscin persistente ser teimosa. 

Holotecologia: a volicioteca; a traforoteca; a potencioteca; a cosmoeticoteca; a proexo-

teca; a organizacioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autodeterminologia; a Voliciologia; a In-

tencionologia; a Autopriorologia; a Ortopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Decidologia; 

a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens dedicator; o Homo sapi-

ens cosmoethicus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapi-

ens lucidus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens 

completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: persistência interassistencial mínima = a prática continuada da docência 

tarística; persistência interassistencial máxima = a perseverança na implementação da ofiex nesta 

vida intrafísica. 

 

Culturologia: a cultura da persistência na realização proexológica. 

 

Cotejo. Sob o enfoque da Temperamentologia, eis, na ordem alfabética, 15 exemplos de 

contrapontos entre posturas de desistência deficitária e à persistência superavitária: 

 

Tabela  –  Confronto  Desistência Deficitária  /  Persistência  Superavitária 

 

N
os

 Desistência Deficitária Persistência  Superavitária 

01. Acomodação Autoabsolutismo teático 

02. Apatia; indiferença Vivacidade consciencial 

03. Autoinsegurança Firmeza 

04. Debilidade volitiva Força de vontade 

05. Desmotivação Acalmia mental; autorreflexão 

06. Fixação nosográfica Megafoco; agenda evolutiva 

07. Hesitação; indecisão Autodeliberação 

08. 
Medo paralisante; impulsividade 

omissiva 
Prudência lúcida 

09. Incompletude Completude / acabativa 

10. Inconstância Perseverança 

11. Inflexibilidade Flexibilidade 

12. Preguiça Autodisposição 

13. Procrastinação Proatividade 

14. Sedentarismo evolutivo Autocomprometimento proéxico 

15. Teimosia nulificadora Ponderação Continuísta 
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Caracterologia. No âmbito da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

8 metas, para as quais há necessidade da persistência dos esforços pessoais: 

1.  Cosmoética. Sair das autocorrupções para por em prática os megatrafores proexoló-

gicos. 

2.  EV. Sair do cascagrossismo energossomático para soltura energossomática homeos-

tática interassistencial. 

3.  Isca. Sair da condição de autassédio para ser isca assistencial autoconsciente. 

4.  Megafoco. Sair da condição de enxuga gelo para persistir na materialização do me-

gafoco evolutivo. 

5.  Policarma. Sair das interprisões grupocármicas para ser assistente policármico. 

6.  Tares. Sair da tarefa da consolação para ser agente tarístico. 

7.  Tenepes. Sair da subordinação às energias conscienciais para ser tenepessista. 

8.  Universalismo. Sair do sectarismo humano para ser cidadão universalista multidi-

mensional. 

 

Teste. A consciência testa o nível da persistência cosmoética, quando por exemplo, con-

clui com êxito esmerado, todas as atividades evolutivas autodeliberadas na técnica de mais 1 ano 

de vida intrafísica. 

Erro. Toda a consciência tem o direito de errar por ignorância, mas persistir no erro  

é atraso evolutivo crasso. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a persistência interassistencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

06.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

07.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

08.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

11.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  É  CONQUISTADA  EM  PE-
QUENOS  PASSOS.  A  PERSISTÊNCIA  É  DECISIVA  NA  IM-
PLEMENTAÇÃO,  MANUTENÇÃO  E  CONCLUSÃO  DAS  TA-

REFAS  ASSUMIDAS  DURANTE  O  PERÍODO  INTERMISSIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera persistente? Qual o saldo evolutivo 

no uso da persistência interassistencial? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  De Porta em Porta. Título Original: Door to Door. País: EUA. Data: 2002. Duração: 90 min. Gênero: 

Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: 

Steven Schachter. Elenco: William H. Macy; Helen Mirren; Kyra Sedgwick; Kathy Baker; Joel Brooks; Michael Shanks; 

& Woody Jeffreys. Música: Jeff Beal. Sinopse: Homem com paralisia cerebral, vence as próprias limitações indo traba-
lhar na condição de vendedor ambulante de porta em porta, profissão comum nos EUA entre os anos de 40 a 70, demons-

trando persistência e paciência. Filme embasado em história real. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções; 
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;  

3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação 
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 67 e 71. 

2.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-

ces; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 564 e 624. 

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 251 e 286. 

 

M. F. F. 
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P E R S O N A    B U F Ô N I C A  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A persona bufônica é a conscin, homem ou mulher, apresentando-se publi-

camente sob a máscara de bufão, personagem irreverente, irônica, perspicaz, rindo das próprias 

desgraças, dos poderosos e oferecendo crítica ferina à sociedade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra do idioma Latim, persona, significa “máscara; figura; papel re-

presentado por algum ator; pessoa; indivíduo”. Surgiu, no idioma Português, no Século XX.  

O termo bufão procede do idioma Italiano, buffone, “bufão”, provavelmente derivado do idioma 

Italiano Antigo, buffa, “zombaria; burla”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Máscara de bufão. 2.  Truão. 3.  Histrião. 4.  Bobo da corte; bobo  

do rei. 

Arcaismologia. Original do Império Romano-Bizantino, o bufão, ou bobo da corte, tor-

nou-se figura comum nas cortes europeias durante a Idade Média. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo bufão: bufa; 

bufador; bufadora; bufante; bufar; bufeira; bufona; bufonada; bufonaria; bufonear; bufônica; 

bufônico. 

Neologia. As 3 expressões compostas persona bufônica, persona bufônica extemporânea 

e persona bufônica oportuna são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Clown; palhaço. 2.  Cientista político. 3.  Cidadão. 

Estrangeirismologia: o outsider; a ópera buffa; a mockery; a glasnost; o jester; o joker; 

o Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à criticidade. 

Citaciologia. Eis 2 provérbios latinos relacionados ao assunto: – Ridendo castigat mores 

(Rindo castiga-se os costumes). Ridendo dicere verum (Rindo diz-se a verdade). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os criticopensenes; a criticopensenidade; o holopensene pessoal da convi-

vialidade intrafísica; os entropopensenes; a entropopensenidade; os morbopensenes; a morbopen-

senidade; a máscara facial falseando o teor da autopensenidade real; a antena retransmissora de 

contrapensenes. 

 

Fatologia: a bufonaria; a ironização dos fatos políticos; o humor político; a crítica dos 

costumes; a arte do grotesco; o humor corrosivo; a gozação; a gestualidade do truão; o chiste;  

a paródia; a sátira; os bordões; as piadas; as máximas; a comicidade; o deboche; o autodeboche;  

a ridicularização; a autorridicularização; a galhofa; o histrionismo; os ditos satíricos; a catarse 

pelo riso; a comédia; a tragicomédia; a commedia dell’arte; a transgressão pelo verbo; o aparente 

tolo, enxergando o imperceptível ao sábio; o marginal cuja exterioridade permite comentar os 

acontecimentos impunemente; a marginalidade permitindo dizer a verdade oculta; a fala ao mes-

mo tempo proibida e ouvida; as verdades parecendo loucuras ao serem ditas; o exagero; a expres-

são, em tom de brincadeira, do conteúdo sério; a dramatização pelo riso; a leitura trafarista de 

mundo; a piada denunciando a corrupção; a seriedade como alvo de deboche; a bobice esperta;  

a brincadeira com palavras; os trocadilhos; a paródia substituindo o erudito pelo vulgar; o espelho 

da sociedade hedionda; a revelação das limitações próprias para fazer comédia com as mazelas 

sociais e políticas; o coringa do baralho; a crítica da hipocrisia; a interpretação dos aspectos 

animalescos do homem; o bufão sendo, ao mesmo tempo, juiz e algoz; a vitimização pelo riso;  

a punição do opressor pela zomba do oprimido; a crítica à monarquia; o desnudamento do rei;  
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a arte baseada no conflito entre forma e conteúdo; a zombaria do outsider; o ato de esconder  

a síndrome do estrangeiro usando a comicidade; as táticas para falar o proibido; o alto-falante dos 

oprimidos; a arte de interpretar o contexto; a leitura das entrelinhas; a expressão do inexpressado; 

o espírito do tempo; a arte de expressar o absurdo; a arte de compreender a dualidade; a visão não 

linear de mundo; a ausculta das críticas silenciosas; o agente da transparência. 

 

Parafatologia: a assimilação simpática de energias; a captação dos bastidores extrafisi-

cos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paradoxo-espirituosidade. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da insustentabilidade da mentira. 

Teoriologia: a teoria literária; a teoria dramatúrgica; a teoria da interpretação teatral; 

a teoria das personas. 

Tecnologia: as técnicas da bufonaria; as técnicas de interpretação; as técnicas do his-

trionismo; a técnica de usar as autolimitações para revelar as heterolimitações; as técnicas de 

leitura do Zeitgeist. 

Laboratoriologia: os laboratórios teatrais de improvisação e dramatização; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmanálise. 

Efeitologia: o efeito da zomba sobre o orgulho alheio; o efeito das técnicas teatrais na 

provocação de sentimentos. 

Neossinapsologia: as neossinapses da leitura dubiopensênica; as neossinapses da com-

preensão das dualidades do mundo. 

Ciclologia: o ciclo autexclusão–visão de fora; o ciclo crítica-interpretação-desvelamento. 

Enumerologia: a persona bufônica marginal; a persona bufônica hedonista; a persona 

bufônica satírica; a persona bufônica cortesã; a persona bufônica melíflua; a persona bufônica 

anti-heroína; a persona bufônica política. 

Binomiologia: o binômio discordância-piada; o binômio política-paródia. 

Interaciologia: a interação ator-expectador; a interação máscara-representação; a inte-

ração teatro–crítica social; a interação seriedade-deboche; a interação polissemia-ironia; a inte-

ração ridículo-ridicularização. 

Crescendologia: o crescendo humor político–crítica política; o crescendo monarquia- 

-democracia; o crescendo paródia-cosmanálise; o crescendo Arte-Ciência. 

Trinomiologia: o trinômio paródia-política-corrupção. 

Polinomiologia: o polinômio paródia-metáfora-duplo sentido-polissemia. 

Antagonismologia: o antagonismo persona bufônica / consciência platônica; o antago-

nismo ironização dos políticos / análise científica da política; o antagonismo piada tendenciosa 

/ crítica primorosa; o antagonismo politicamente correto / piada preconceituosa; o antagonismo 

lirismo do clown / realismo do bufão. 

Paradoxologia: o paradoxo da inautenticidade autêntica; o paradoxo do riso represen-

tar a discordância; o paradoxo de falar pelo coletivo e não responder pelo coletivo; o paradoxo 

da fala proibida; o paradoxo de verdades duras provocarem risos; o paradoxo do interesse pela 

sociedade e desinteresse pela participação comunitária; o paradoxo da desmascaração de pro-

blemas sérios pela paródia. 

Politicologia: a monarquia; os regimes totalitários; a demagogia; a corrupção política;  

a democracia. 

Legislogia: a lei da identidade. 

Filiologia: a criticofilia; a palcofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a totalitarismofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro. 
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Holotecologia: a teatroteca; a politicoteca; a criticoteca; a psicoteca; a convivioteca;  

a sociologicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Elencologia; a Intrafisicologia; a Teatrologia;  

a Gestualística; a Histrionologia; a Politicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a persona bufônica; a consréu; a conscin lúcida; a isca humana incons-

ciente. 

 

Masculinologia: o bufão; o bobo da corte; o cínico; o bifronte; o comediante; o pré- 

-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a bufona; a boba da corte; a cínica; a bifronte; a comediante; a pré- 

-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens actor; o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens politi-

cus; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens sociologicus; o Homo sapiens communica-

tor; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: persona bufônica extemporânea = a personalidade histriônica de menta-

lidade medieval no contexto democrático; persona bufônica oportuna = o(a) piadista denunciando 

a corrupção política. 

 

Culturologia: a cultura popular na Idade Média; a cultura carnavalesca; a cultura 

teatral. 

 

Tabelologia. No âmbito da Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 para-

lelos entre personagens bufônicas e perfis conscienciais da persona bufônica: 

 

 

Tabela  –  Paralelo  personagem  /  persona  bufônica 

 

N
os

 Personagem Persona bufônica 

01. 
Arlequim. Personagem da dramaturgia de Carlo Goldoni 

(1707–1793). Itália. 
O malandro romântico   

02. 
Barão de Itararé. Pseudônimo de Apparício Fernando de 

Brinkerhoff Torelly (1895–1971). Brasil.  
O político 

03. 
Bussunda. Personagem representada por Cláudio Besserman 

Vianna (1962–2006). Brasil. 
O popular 

04. 
Dom Bibas. Personagem literária de Alexandre Herculano de 

Carvalho Araújo (1810–1877). Portugal.   
O anti-herói da corte  

05. 
Gargântua. Personagem literária de François Rabelais 

(1494–1553). França.  
O apedeuta 

06. 
Groucho Marx. Personagem representada por Julius Henry 

Marx (1890–1977). EUA.  
O irreverente 

07. 
Macunaíma. Personagem literária de Mário Raul de Morais 

Andrade (1893–1945). Brasil.  
O anti-herói brasileiro 

08. 
Sancho Pança. Personagem literária de Miguel de Cervantes 

Saavedra (1547–1616). Espanha.  
O realista 
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N
os

 Personagem Persona bufônica 

09. 
Sir John Falstaff. Personagem da dramaturgia de William 

Shakespeare (1564–1616). Inglaterra.  
O nobre em ostracismo 

10. 
Tony Bring. Personagem literária autobiográfica de Henry 

Valentine Miller (1891–1980). EUA.  
O hedonista orientalista  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a persona bufônica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02. Ator  de  teatrão:  Elencologia;  Nosográfico. 

03. Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

04. Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

05. Consciência-títere:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

07. Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

08. Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

13.  Mitoclastia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Rainha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  RISO  PODE  CONVIVER  COM  A  SERIEDADE,  MAS 
O  DUPLO  SENTIDO  DA  PERSONA  BUFÔNICA,  COMPA-
RADO  À  CRÍTICA  ABERTA  E  RESPEITOSA  DA  DEMO-
CRACIA  PURA,  DIRETA,  TORNA-SE  EXTEMPORÂNEO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta qual persona bufônica? Extemporânea 

ou oportuna? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bakhtin, Mikhail; A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: O Contexto de François Ra-

belais (Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса); Fotocópia; trad. Yara Frateschi; 420 p.; 24 
x 15 cm; br.; 2a Ed.; Hucitec; São Paulo, SP; 1993; páginas 1 a 50. 

2.  Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfin; et al.; 318 p.; 14 caps.; 

13 abrevs.; 93 filmografias; 1 foto; 6 gráfs.; 12 infografias; 1 microbiografia; 4 musicografias; 5 pinacografias; 30 tabs.; 
380 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio 

de Janeiro, RJ; 2000; página 96. 

3.  Herculano, Alexandre; O Bobo; 164 p.; 15 caps.; 18 x 12 cm; br; Martin Claret; São Paulo, SP; 2007; pá-
ginas 20 a 29. 

4.  Jung, C. G.; Tipos Psicológicos (Psychologische Typen); trad. Lúcia Mathilde Endlich Orth; 6 Vols.; 558  

p.; 11 caps.; Vol. 6; 196 refs.; alf.; ono.; 24 x 15 x 4 cm; br.; 9a Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 1991; páginas 213 e 389. 
5.  Magalhães, Célia; Os Monstros e a Questão Racial na Narrativa Moderna; 146 p.; 3 caps.; UFMG; Belo 

Horizonte, MG; 2003; página 62. 

6.  Pavis, Patrice; Dicionário de Teatro (Dictionnaire Du Théâtre); pref. Anne Ubersfeld; revisor J. Augusto 
de Abreu Nascimento; trad. J. Guinsburg; & Maria Lúcia Pereira; XXII + 483 p.; 304 enus.; 559 refs.; alf.; ono.; 25,5  

x 18 x 3 cm; br.; Perspectiva; São Paulo, SP; 1996; páginas 34 e 35. 
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7.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeiris-

mos; 102 filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; 7.663 refs.; glos. 241 termos; alf.; geo.; ono.; 29 

x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, 
PR; 2003; páginas 679, 781 e 859. 

 

T. C. A. 
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P E R S O N A L I D A D E    AN T Í P O D A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade antípoda é a conscin evidenciando pelos próprios atos du-

rante a vida humana, traços específicos formadores de perfil claramente contrastante com outro 

indivíduo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personali-

dade”, de personalis, “inerente à pessoa; pessoal”, sob influência do idioma Francês, personnali-

té, “aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio de pessoa em particular”. Surgiu no 

Século XIX. O termo antípoda deriva do mesmo idioma Latim, antipodes, e este do idioma Gre-

go, antipodes, “antípoda”, constituído pelo prefixo antí, “em frente de; de encontro a; contra; em 

lugar de; em oposição a”, e a palavra poús, podós, “pé”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Personalidade contrastante. 2.  Personalidade distinta. 

Neologia. As duas expressões compostas personalidade antípoda elementar e personali-

dade antípoda avançada são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Personalidade assemelhada. 2.  Personalidade similar. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da antipodia evolutiva consciente; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a definição da personalidade antípoda intrafísica, evolutiva, ressomática, 

proexológica, intermissivista, cosmoética e parapsíquica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo força presencial pessoal–potencialização grupocármica. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica evoluída do conscienciograma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Priorologistas. 

Efeitologia: os efeitos diversos entre os acertos e os erros. 

Neossinapsologia: as neossinapses indispensáveis à evolução da consciência. 

Binomiologia: o binômio vontade-decisão; o binômio maturidade biológica–sabedoria. 

Interaciologia: a interação maturidade biológica–maturidade consciencial; a interação 

autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo década após década; o crescendo autonomia- 

-megafraternidade. 
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Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo personalidade madura / personalidade imatura. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a neofilia; a gregariofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalso-

matoteca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia;  

a Ressomatologia; a Proexologia; a Intermissiologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia;  

a Autopriorologia; a Holomaturologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade antípoda; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens personalis; o Homo sapiens antipodus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolu-

tiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: personalidade antípoda elementar = a conscin fundamentando o próprio 

megafoco existencial na sedução; personalidade antípoda avançada = a conscin fundamentando  

o próprio megafoco existencial na racionalização. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, nesta Era da Reurbanização Terrestre, 

as conscins, homens e mulheres, podem ser classificadas em duas categorias, condições ou posi-

ções antípodas, bem explicitáveis, evidentes ou de identificações acessíveis na vida diuturna, aqui 

dispostas na ordem lógica, sob o megafoco da sedução ou o megafoco da racionalização, por 

meio de 12 definições conscienciométricas, objetivas, antipódicas, cada qual: 
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A.  Sedução. 

01.  Assediologia: sucumbência às atribulações no período da infância com autassédio  

e heterassédio interconsciencial francos, não raro, com internações psiquiátricas. 

02.  Automimeticologia: problemas afetivo-sexuais permanentes. 

03.  Fisiologia: conflito pessoal, subcerebral, com o gênero do soma; a prática da Antifi-

siologia e predisposição à homossexualidade ou ao lesbianismo. 

04.  Holossomatologia: pessoa ainda vítima dos emocionalismos da psicossomática. 

05.  Biografologia: tendência à religiosidade com a defesa intransigente da autobiografia 

hagiográfica. 

06.  Parageneticologia: predominantemente perturbada, com fobias explícitas, mesmo 

sendo portadora, inconsciente, até de macrossoma providencial. 

07.  Parapercepciologia: ainda com predomínio doentio, sujeita às provações da para-

perceptibilidade rudimentar. 

08.  Antidemagogiologia: conscin ainda dedicada à demagogia religiosa ou política. 

09.  Interassistenciologia: fazimento permanente de média com o povão na exploração 

máxima do assistencialismo das tarefas da consolação (tacon) e do populismo, em busca da cele-

bridade mítica ou da fama icônica. 

10.  Perfilologia: confluência permanente dos autesforços para a introdução da autoima-

gem no nicho da santidade pública ou temporal da intrafisicalidade. 

11.  Intermissiologia: consciência não consréu, mas pré-intermissivista ou indiscutivel-

mente sem nenhum Curso Intermissivo (CI). 

12.  Dissidenciologia: tendência à minidissidência ideológica em função do egão. 

 

B.  Racionalização. 

01.  Assediologia: minimização de doenças, traumas, acidentes e assédios interconscien-

ciais desde o período da infância e durante a maturidade somática. 

02.  Automimeticologia: conscin sem maiores problemas afetivo-sexuais com autorreci-

clagens e até a vivência da condição da inversão existencial (invéxis). 

03.  Fisiologia: aceitação pacífica do gênero somático sem quaisquer problemas nesse 

sentido. 

04.  Holossomatologia: emprego lúcido da mentalsomática com a busca do predomínio 

do autodiscernimento, da exposição das verdades relativas de pontas (verpons e neoverpons). 

05.  Biografologia: tendência à vivência do princípio da descrença e à antirreligiosidade 

milenar, com a defesa da programação existencial (autoproéxis) e do ciclo multiexistencial pes-

soal (CMP) da atividade (minipeça lúcida do maximecanismo interassistencial). 

06.  Parageneticologia: predominantemente evolutiva, até autoconsciente da própria  

condição de portadora de macrossoma e outros subsídios extrafísicos, parapsíquicos, energéticos 

ou holossomáticos. 

07.  Parapercepciologia: com autoparapsiquismo elevado de características de missio-

nato a partir de planejamentos avançados intermissivos. 

08.  Antidemagogiologia: defesa determinada das verdades relativas de ponta, em todas 

as instâncias possíveis, mesmo antipáticas e mais difíceis, contra as demagogias religiosas e polí-

ticas. 

09.  Interassistenciologia: a vivência da autossuperação pelo autodiscernimento e a ra-

cionalidade no empenho das tarefas do esclarecimento (tares), sem populismo e nem ânsia pela 

celebridade ou fama. 

10.  Perfilologia: confluência dos autesforços para a introdução da autoimagem na Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP) com saldo evolutivo positivo. 

11.  Intermissiologia: consciência não consréu, obviamente intermissivista, ou portadora 

do Curso Intermissivo pré-ressomático. 

12.  Dissidenciologia: tendência à maxidissidência ideológica explícita. 
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Duplologia. As duas categorias de personalidades humanas antípodas evolutivamente 

avaliadas evidentemente não apresentam perfis para comporem dupla evolutiva exitosa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade antípoda, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

03.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

05.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Personalidade  bem  formada:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Personalidade  complexa:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  E  ADMISSÃO  DA  NATUREZA  
DA  PRÓPRIA  ANTIPODIA  EXISTENCIAL,  POR  PARTE 

DA  CONSCIN  INTERESSADA,  ABRE  O  CAMINHO  PARA  
OS  PRÓXIMOS  PASSOS  EVOLUTIVOS  AUTOCONSCIENTES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite estar inserido em algum perfil de perso-

nalidade antípoda? Repetitiva ou progressista? 
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P E R S O N A L I D A D E    BE M    F O R M A D A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade bem formada é a consciência constituída por óbvia matu-

ridade, autolucidez, cosmoética, ortocentrada dinâmica e evolutivamente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personalida-

de”, de personalis, “inerente à pessoa; pessoal”, sob influência do idioma Francês, personnalité, 

“aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio de pessoa em particular”. Surgiu no Sé-

culo XIX. O vocábulo formado procede também do idioma Latim, formatus, “formado; aparelha-

do; representado; preparado; ensinado; composto; escrito”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Personalidade formada. 02.  Consciência automotivada; conscin lú-

cida. 03.  Personalidade autocoerente. 04.  Personalidade ativa. 05.  Personalidade desinibida.  

06.  Personalidade cosmoética. 07.  Personalidade saudável. 08.  Personalidade integral. 09.  Per-

sonalidade confiável. 10.  Personalidade bem-articulada. 

Neologia. As duas expressões compostas minipersonalidade bem formada e maxiperso-

nalidade bem formada são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Consciênçula; pré-serenão vulgar. 02.  Conscin jurássica; consréu. 

03.  Personalidade débil; personalidade fraca. 04.  Personalidade casca-grossa. 05.  Personalidade 

fissurada; personalidade medíocre. 06.  Personalidade fechada; personalidade nula. 07.  Personali-

dade desviada; personalidade patológica (P.P.). 08.  Personalidade desarticulada; personalidade 

desorganizada. 09.  Personalidade demolida; personalidade incongruente. 10.  Personalidade anti-

cosmoética. 

Estrangeirismologia: o strong profile; o Conviviarium; o selfmade man; a selfmade wo-

man; a intelligentsia lúcida. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolutividade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal maduro da evolução consciencial; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a pessoa mentalsomaticamente comandada 

pelo cérebro ativo. 

 

Fatologia: a formação da personalidade; os traços evoluídos da pessoa; a autossuficiên-

cia pessoal; a acuidade consciencial; o autojuízo consciencial; as autodeterminações inteligentes; 

o entendimento da interdependência evolutiva; a inteligência evolutiva (IE); o autodesconfiôme-

tro pessoal eficaz; os megatrafores evidentes; o saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);  

a Maximologia Teática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a multidimensionalidade da consciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade pessoal cosmoética–fluxos do Cosmos. 

Principiologia: o princípio do equilíbrio pessoal da maturidade física. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) maduro. 
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Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE) entendida e vivenciada teaticamente; 

a teoria da personalidade autoconsciente. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntário no trabalho certo, no lugar certo, na hora certa e com as 

pessoas certas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Erudiciologia; o Colégio Invisível dos Pensenó-

logos. 

Efeitologia: os efeitos sadios da maturidade das experiências pessoais. 

Ciclologia: o ciclo infância–adolescência–meia-idade–maturidade humana; o ciclo mul-

tiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a maturidade cortical; a maturidade intelectiva; a maturidade emocio-

nal; a maturidade prioritária; a maturidade megafocal; a maturidade parapsíquica; a maturidade 

proexológica. 

Binomiologia: o binômio vontade-decisão; o binômio maturidade biológica–sabedoria. 

Interaciologia: a interação maturidade biológica–maturidade consciencial; a interação 

autexprimentação-autorreflexão-autocriticidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo década após década; o crescendo autonomia- 

-megafraternidade. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo personalidade madura / personalidade imatura. 

Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial por meio do esforço próprio. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalso-

matoteca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autexperimentologia; a Autoconsciencio-

metrologia; a Erudiciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Autopriorologia; a Mental-

somatologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Harmonio-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade bem formada; a personalidade bem constituída; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade biologicamen-

te madura sem centramento intraconsciencial; a personalidade autocrítica; a personalidade mono-

gâmica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens formator; o Homo sapiens formatrix; o Homo sapiens 

personitor; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens autolucidus;  

o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sapiens autocriticus;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens polymathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipersonalidade bem formada = o jovem inversor, rapaz ou moça, 

depois dos 26 anos de idade, praticante da tenepes; maxipersonalidade bem formada = a pessoa, 

homem ou mulher, na idade madura, já atuante com ofiex pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da Autoconscienciometrologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias ou caracteres de personalidades formadas: 

01.  Personalidade  antenada. 

02.  Personalidade  autorganizada. 

03.  Personalidade  bem  resolvida. 

04.  Personalidade  centrada. 

05.  Personalidade  completa. 

06.  Personalidade  de  escol. 

07.  Personalidade  dinâmica. 

08.  Personalidade  eumática. 

09.  Personalidade-líder. 

10.  Personalidade  madura. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade bem formada, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

07.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

09.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

12.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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SE  A  CONSCIEX  GRADUOU-SE  NO  CURSO  INTERMISSIVO  

PRÉ-RESSOMÁTICO,  É  RACIONAL  ESPERAR  ENCONTRÁ- 
-LA,  AGORA,  NA  MATURIDADE  BIOLÓGICA,  NA  CONDI-  

ÇÃO  DE  PERSONALIDADE  HUMANA  BEM  FORMADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se considera personalidade bem formada? 

Desde quando? Quais os frutos evolutivos de tal estado até agora? 
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P E R S O N A L I D A D E    CO M P L E X A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade complexa é a conscin evidenciando, teaticamente, pelos 

próprios atos durante a vida humana, traços específicos formadores de perfil excepcional, singular 

ou marcante, sejam traforológicos, sadios, cosmoéticos, modelares, explicitamente evolutivos, ou 

trafarológicos, doentios, anticosmoéticos, francamente negativos, baratrosféricos, evitáveis. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personalida-

de”, de personalis, “inerente à pessoa; pessoal”, sob influência do idioma Francês, personnalité, 

“aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio de pessoa em particular”. Surgiu no Sé-

culo XIX. A palavra complexo provém igualmente do idioma Latim, complexus, particípio passa-

do de complecti, “cercar; abarcar; apoderar-se; compreender; abranger na inteligência; tirar con-

clusão; adquirir; granjear”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Personalidade extrema. 02.  Personalidade singular. 03.  Personali-

dade marcante; personalidade memorável. 04.  Personalidade contrastante. 05.  Personalidade ex-

traordinária. 06.  Personalidade notável; personalidade proeminente. 07.  Personalidade insigne. 

08.  Personalidade distinta. 09.  Personalidade surpreendente. 10.  Personalidade genial. 

Neologia. As duas expressões complexas personalidade complexa sadia e personalidade 

complexa doentia são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Personalidade simplória. 02.  Personalidade vulgar. 03.  Personali-

dade superficial. 04.  Personalidade medíocre. 05.  Personalidade comum. 06.  Personalidade 

inexpressiva. 07.  Personalidade apagada. 08.  Personalidade fraca. 09.  Personalidade regressiva. 

10.  Personalidade patológica. 

Estrangeirismologia: o strong profile; a personalidade borderline. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à parapercuciência evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropen-

senidade. 

 

Fatologia: a individualização da personalidade; a identidade pessoal; a organização 

constituída por todas as características cognitivas, afetivas, volitivas e físicas do indívíduo; a qua-

lidade essencial da pessoa; os traços típicos pessoais; as diferenças pessoais em relação a todos os 

demais; o aspecto social assumido por alguém e projetado em público; o aspecto visível compo-

nente do caráter individual e moral da pessoa; o conjunto estruturado e estruturador de caracteres 

característico de cada indivíduo; o elemento estável da conduta da conscin; as personalidades 

comparadas; as individualidades opostas; as antipodias ideológicas; as motivações antagônicas; as 

intenções contrastantes; as mentalidades inconciliáveis; a relatividade qualitativa da celebridade;  

a época dos extremos evolutivos; a existência atual de personalidades intrafísicas com potenciais 

extremos como jamais ocorrera na História Humana; a hiperacuidade do pesquisador; a identifi-

cação da antipodia evolutiva; o diagnóstico dos níveis de percuciência máxima; a escala evolutiva 

das consciências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a relevância da interassistencialidade multidimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo força presencial pessoal–potencialização grupocármica. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica evoluída do conscienciograma. 

Voluntariologia: o voluntário-líder; o voluntário liderado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma (Cosmanálise). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras. 

Efeitologia: os efeitos diversos entre os acertos e os erros. 

Neossinapsologia: as neossinapses indispensáveis à evolução da consciência. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a personalidade autassediada; a personalidade sectária; a personalidade 

tímida; a personalidade autocrítica; a personalidade neofílica; a personalidade bem formada;  

a personalidade universalista. 

Binomiologia: o binômio fundamental da consciência vontade-intencionalidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo (trio) consciênçula–conscin vulgar–tenepessista. 

Antagonismologia: o antagonismo celebridade inesquecível / celebridade olvidável;  

o antagonismo herói real / herói fictício; o antagonismo personalidades antípodas / personalida-

des similares. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Psicologia;  

a Psiquiatria; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Pesquisologia; a Discernimentologia; a De-

terminologia; a Vivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade complexa; a personalidade extrema; a consciênçula;  

a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclo-

pedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens evolutiolo-

gus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: personalidade complexa sadia = o anonimato da consciência evoluída do 

Homo sapiens serenissimus, o Serenão Reurbanizador; personalidade complexa doentia = o pan-

teão da imortalidade histórica da consciência deformada do ditador psicopata (Adolf Hitler, 

1889–1945). 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial. 

 

Conscienciometrologia. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 abordagens técnicas às 

conscins, com recursos, similaridades e aproximações simples, capazes de estabelecer embasa-

mentos à compreensão racional das personalidades extremas ou complexas: 

1.  Caracterologia: Perfilologia; Personologia; Hominologia; Tipologia; Elencologia. 

2.  Maximologia: Superlativologia; Extremologia. 

3.  Singularologia: Excepcionologia; Impariologia. 

4.  Associaciologia: Comparaciologia; Similitudologia. 

5.  Confrontologia: Cotejologia; Paralelismologia; Refutaciologia. 

6.  Antagonismologia: Contradiciologia; Antipodiologia; Oposiciologia. 

7.  Taxologia: Sistematologia; Classificaciologia. 

 

Tabelologia. A partir de análises conscienciométricas, eis, no contexto da personalidade 

complexa, dispostos na ordem lógica, a tabela de 10 confrontos entre conscins complexas sadias, 

evolutivas, e conscins complexas patológicas, predominantemente belicistas: 

 

Tabela  –  Confrontos  de  Personalidades 

 

N
os

 Personalidades  Evolutivas Personalidades  Patológicas 

01. Professor: preceptor, educador Pedófilo, personalidade patológica 

02. Assistente social: interassistencialista Linchador, matador, justiceiro 

03. Profissional da saúde: profilaxista Traficante, intoxicador, assediador 

04. Voluntário: colaboração gratuita Mercenário, vendedor de si mesmo 

05. Tenepessista: precursor do ofiexista Serial killer, homicida serial 

06. Epicon: precursor do ofiexista Sniper, atirador de elite, supermatador 

07. Projetor lúcido: interassistencial Suicida, a consciência megafrustrada 

08. Mulher ofiexista: precursora do desperto Gestante-bomba, suicida-homicida 

09. Ser desperto: precursor da semiconsciex Genocida, ditador, holocausta 

10. Serenão: oligofrênico interassistencial Conscin riscomaníaca, antissomática 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade complexa, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

03.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Personalidade  bem  formada:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

NEM  TODA  CONSCIN  SERVE  DE  MODELO  EVOLUTIVO 
OU  PADRÃO  PARA  SE  SEGUIR  NESTA  DIMENSÃO  HUMA- 
NA,  POR  ISSO  O  CONFRONTO  RACIONAL  DE  PERSONA- 
LIDADES  É  SEMPRE  PEDAGÓGICO  E  ESCLARECEDOR. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se comparou, intraconsciencialmente, com ou-

tras consciências? Obteve algum proveito na comparação? 
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P E R S O N A L I D A D E    CO N S E C U T I V A  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade consecutiva é a conscin-cobaia com a qual se convive, 

nesta mesma vida humana, em duas etapas, sendo a primeira vida curta quando a personalidade 

dessoma e, a segunda vida, quando a personalidade ressoma, depois de viver breve período inter-

missivo na condição de consciex, reencetando o convívio anterior interrompido. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personalida-

de”, de personalis, “inerente à pessoa; pessoal”, sob a influência do idioma Francês, personnalité, 

“aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio da pessoa em particular”. Surgiu no Sé-

culo XIX. O vocábulo consecutivo é adaptação do idioma Francês, consécutif, derivado do idioma 

Latim, consecutivus, de consecutus, através de consequere, “ir atrás; alcançar; seguir; resultar”. 

Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Personalidade-cobaia seriexológica. 2.  Consciência cobaia conse-

cutiva. 3.  Autocomprovação definitiva da seriéxis. 

Neologia. A expressão composta personalidade consecutiva é neologismo técnico da Se-

riexologia. 

Antonimologia: 1.  Personalidade comum. 2.  Pré-serenão vulgar. 3.  Pré-serenona 

vulgar. 

Estrangeirismologia: as selfperformances da conscin-cobaia; o trabalho do sensitivo ou 

sensitiva voyeur multissecular. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à convivialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o materpensene do pesquisado; a dissecção do materpensene de outrem. 

 

Fatologia: o caráter da conscin-cobaia; o parentesco ou a consaguinidade facilitando as 

pesquisas; a mesma árvore genealógica; as árvores genealógicas diferentes; o primeiro e o segun-

do galhos da mesma árvore genealógica (o pesquisado); o terceiro galho da mesma árvore genea-

lógica (o pesquisador); a continuidade do temperamento do pesquisado; a autoconsciência do pes-

quisado; a anatomização da consciência; as consequências sociais da primeira vida; os autorreve-

zamentos possíveis; os detalhes da mesma consciência em 2 somas distintos; as mimeses óbvias; 

as melhorias do segundo soma do pesquisado; o objetivo megafocal de cada vida humana; a pri-

meira vida ou a miniproéxis destravadora; a segunda vida ou a maxiproéxis promissora; os 2 so-

mas, em si; as duas formações culturais; a mesma consciência e 2 casamentos sem bigamia;  

o mesmo gênero sexual; os gêneros diferentes; o pedágio evolutivo; a estratégia evolutiva; a Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP); a escala evolutiva das consciências; os evoluciógrafos consciencio-

lógicos na condição de medidores da evolução das conscins; a Heterosseriexologia. 

 

Parafatologia: a paraperceptibilidade pessoal; as pesquisas parapsíquicas; as pesquisas 

da serialidade das vidas humanas; as retrocognições pessoais; a intermissividade; a comprovação 

da seriéxis para a consciência pesquisada; a comprovação da seriéxis para a consciência pesquisa-

dora; a clarividência consecutiva. 
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III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: as técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; a técnica da 

comprovação da seriéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da grupalidade. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a comprovação da vivência da mesma consciência em duas vidas conse-

cutivas; as duas vidas, em si; as interatividades das tendências, atos, condutas, abordagens e posi-

cionamentos pessoais em duas vidas; o entrosamento das duas vidas humanas; os dramas das 

duas vidas consecutivas; as recuperações pessoais, somáticas e profissionais entre duas vidas; as 

relações sociais do pesquisado nas duas vidas consecutivas. 

Holotecologia: a seriexoteca; a ressomatoteca; a dessomatoteca; a intermissioteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Grupocar-

mologia; a Parapercepciologia; a Dessomatologia; a Ressomatologia; a Genealogia; a Tempera-

mentologia; a Heteroconscienciometrologia; a Heteropesquisologia; a Holobiografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade consecutiva; a personalidade consecutiva na condição de 

cobaia seriexológica; a consciência pesquisada; a conscin pesquisadora; a mesma personalidade  

e duas cidadãs diferentes. 

 

Masculinologia: o antepassado de si mesmo; o observador privilegiado; o ex-amigo 

agora filho; o ex-pai agora amigo sem parentesco; o ex-irmão agora filho; o cognopolita; o inter-

missivista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o pesquisador; o tertuliano; o clarividente 

multidimensional. 

 

Femininologia: a antepassada de si mesma; a observadora privilegiada; a ex-amiga ago-

ra filha; a ex-mãe agora amiga sem parentesco; a ex-irmã agora filha; a cognopolita; a intermissi-

vista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a pesquisadora; a tertuliana; a clarividente multi-

dimensional. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: primeira personagem consecutiva = o irmão do pesquisador dessomado 

jovem; segunda personagem consecutiva = o filho do pesquisador ressomado posteriormente. 

 

Culturologia: a cultura da Seriexologia. 

Identificações. A conscin lúcida, parapsíquica, em geral identifica as personalidades 

consecutivas, em primeiro lugar, a partir dos componentes da família nuclear. Mais tarde, com 

maturidade e experiência maiores, começa a identificar consciências integrantes do elenco das ta-

refas pessoais da interassistencialidade avançada nas quais desempenha o papel de minipeça auto-

consciente. Por isso, há personalidades consecutivas que a conscin pesquisadora identifica duas 

vezes na mesma existência humana e personalidades consecutivas identificadas relativas a alguma 
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vida humana anterior ou no último período da intermissão, por exemplo, ex-membros de equi-

pexes. 

Interesse. Quem se conscientiza da existência da personalidade consecutiva diminui  

o interesse quanto à vida anterior da pessoa, preferindo se fixar nas conquistas da atual ou nova  

existência da mesma. Tal fato sobrevém ao modo de checagem da conta grupocármica ou do ní-

vel evolutivo da conscin-cobaia sob análise. 

Encarnações. Importa esclarecer a diferença fundamental, primeiro, das ocorrências das 

personalidades consecutivas, e, segundo, dos receptores vivos de doadores mortos de órgãos nos 

transplantes humanos, com os fatos macabros das encarnações das próprias vítimas executadas 

pelos carrascos nos conflitos na Bósnia, no Século XX. Muitos algozes do conflito assassinaram 

as pessoas, destruíram os próprios documentos, assumiram os documentos das vítimas, encarna-

ram as personalidades assassinadas e, por fim, transferiram os domicílios para outros países. Os 

fatos indicam ainda viverem muitos desses atormentados seres, sob as personalidades civis das 

próprias vítimas, em pleno Século XXI. 

Megacognições. À luz da Holomnemônica, o conhecimento das sutilezas dos fatos ante-

riores, remotos ou as retrocognições, principalmente quando referentes, de modo direto, às cons-

ciências ou personalidades consecutivas, é, paradoxalmente, bem mais relevante se comparado ao 

conhecimento dos fatos vindouros, futuros ou às precognições. A cognição do passado permite fa-

zer o presente muito melhor, depurando, como consequência, o futuro imediato. 

Meritologia. O mérito da possibilidade da identificação da assistência por parte do sen-

sitivo ou sensitiva assistente, quanto à coerência da personalidade consecutiva, pode ser, parado-

xalmente, superior, em certos casos, ao próprio mérito da personalidade consecutiva, conscin as-

sistida, em si. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade consecutiva, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  COMPROVAÇÃO  PESSOAL  DA  EXISTÊNCIA  DA  PER- 
SONALIDADE  CONSECUTIVA  ELIMINA  PARA  O(A)  PESQUI-
SADOR(A)  OS  MISTICISMOS  MILENARES  E  O  OBSCURAN-  
TISMO  ELETRONÓTICO  NA  HISTÓRIA  DA  HUMANIDADE. 

 

Questionologia. Você já buscou comprovar as existências consecutivas ou duas vidas 

humanas da mesma consciência, nesta dimensão? Quais lições evolutivas foram extraídas dos 

fatos e parafatos? 
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P E R S O N A L I D A D E    DE C I D O F Í L I C A  
( DE C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade decidofílica é a conscin, homem ou mulher, capaz de de-

monstrar segurança e força de vontade nas tomadas de decisão, em diversas circunstâncias da vi-

da, vencendo obstáculos contingenciais do dia a dia, em prol da evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personalida-

de”, de personalis, “inerente à pessoa; pessoal”, sob influência do idioma Francês, personnalité, 

“aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio de pessoa em particular”. Surgiu no Sécu-

lo XIX. O vocábulo decidofilia é composto pela expressão do idioma Francês, decision, “ação de 

decidir”, derivado do idioma Latim, decisio, “ação de resolver alguma questão debatida”, e do 

idioma Grego, phílos, “amigo; querido; agradável”. 

Sinonimologia: 1.  Conscin de caráter decidofílico. 2.  Personalidade com autodomínio 

decisivo. 3.  Personalidade com autocontrole decisivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas personalidade decidofílica, personalidade decido-

fílica simples e personalidade decidofílica complexa são neologismos técnicos da Decidologia. 

Antonimologia: 1.  Personalidade decidofóbica. 2.  Personalidade indecisa. 3.  Persona-

lidade sem autocontrole decisivo. 4.  Conscin de caráter decidofóbico. 

Estrangeirismologia: o decisive profile; as habitual securities; a ausência de weak will; 

o hollow profile; a antiprocrastinacão sine die. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativo ao tema: – Governemos 

nossas intenções. Decisão exige realização. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os pensenes obje-

tivos; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da autodeterminação evolutiva; 

a decisão de não sucumbir às pressões holopensênicas patológicas; a destreza de mudanças de 

bloco pensênico; os batopensenes; a batopensenidade sadia. 

 

Fatologia: o autogoverno fortalecedor da personalidade; a força presencial decidofílica; 

a força presencial decorrente da decidofilia; a personalidade posicionada; o caráter de autossegu-

rança da personalidade assertiva; a racionalidade enquanto suporte decidofílico; a ampliação da 

autoridade autodecisora; a emergência do atributo voliciolínico; o apreço pela decisão ampliando 

a inteligência evolutiva (IE); a ousadia decisória; as decisões acertadas elevando a autestima;  

a autopersistência volitiva motivadora das decisões; o aproveitamento de talentos; as dificuldades 

vencidas; a franqueza pessoal no dia a dia; o ato de focar no alcance dos objetivos; o locus interno 

favorecendo as decisões; a vontade fortalecida; a preferência pela verbação; a opção pela raciona-

lidade; a tarefa do esclarecimento pontuando o caráter decidofílico; a atitude de aprofundar as 

questões com assertividade; as priorizações decisivas essenciais; a ortodecisão norteadora da 

conscin decidofílica; a coragem para abrir mão do imprestável; o ato de deixar legados positivos 

para a posteridade; a quebra de barreiras decidofóbicas; o cultivo do destemor cosmoético; o ato 

de focar nos valores pessoais; o ato de não temer a competitividade; a focagem na autorganização 

diária; a prontidão quanto ao autenfrentamento proexológico; a evitação de hesitações cronicifica-

das; a autoridade moral conquistada com a autoridade voliciolínica; a coragem patrocinadora da 

decidofilia cotidiana; a vontade ampliadora dos desafios evolutivos; o autenfrentamento em tenra 

idade norteando a conscin decidofílica na adultidade; os obstáculos servindo de desafios proexo-
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gênicos; a vontade sendo propulsora da decidofilia; a preferência para as renovações; a saída das 

estagnações; a ultrapassagem de paradigmas anacrônicos; a preferência em ser a “máquina loco-

motiva ao invés de ser vagão”; a decidofilia assertiva qualificando a intenção pessoal; o ato de as-

sumir a autorresponsabilidade decisória; o cultivo do hábito de refletir antes de decidir; a amplia-

ção do autodomínio; o cultivo da autenticidade decisória; a redução dos autoconflitos; a evitação 

do determinismo consciencial; a ampliação do completismo decidofílico; a imprescindibilidade 

das recins; a exequibilidade dos autotrafores; as autodecisões proexogênicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodetermina-

ção cosmoética capaz de receber a confiança da equipex amparadora; a postura pró-paraprocedên-

cia evoluída nas resoluções cotidianas; o autorrevezamento multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo decidofilia-autossegurança; o sinergismo precocidade 

decidofílica–desafio proexogênico; o sinergismo assertividade–força presencial. 

Principiologia: o princípio evolutivo da decidofilia proexogênica; o princípio da quali-

ficação da quantidade; o princípio da imperturbabilidade aplicada às autodecisões; o princípio 

da prevalência da vontade nas decisões; os princípios evolutivos magnos; o princípio das deci-

sões proexogênicas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as decisões pessoais; 

a gradativa depuracão teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código do exemplarismo 

pessoal (CEP). 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria da reurbex; a teoria de a personalidade ser 

única; a teoria da singularidade evolutiva. 

Tecnologia: a técnica avançada da decidibilidade computacional; o avanço da comuni-

cação oportunizando técnicas de decisões rápidas e acertadas; a técnica avançada a serviço da 

decidofilia; a aplicação da técnica da tentativa de erros; a técnica da tentativa e acerto; a técnica 

da análise das autodecisões; a técnica da decidibilidade de conflitos (Direito); a ténica da exaus-

tividade; a técnica do vínculo consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencio-

lógico da Autoproéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Empreendedores Conscienciológicos; o Colégio 

Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da 

Intermissiologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos resultantes das tomadas de decisão; os efeitos evoluti-

vos da personalidade decidofílica; o efeito de “sair de cima do muro”; a autoconfiança enquanto 

efeito cumulativo das autodecisões sadias; a decisão errônea produzindo efeito lastimável da 

análise equivocada; o efeito da ortodecisão ampliando os horizontes; os efeitos benéficos resul-

tantes das decisões assertivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses decidofílicas; as neossinapses advindas das atitudes 

da personalidade decidofílica; as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de 

viver e experienciar as fases existenciais; as neossinapses advindas do enfrentamento lúcido nas 

autodecisões marcantes; as neossinapses dos cons magnos recuperados. 

Ciclologia: o ciclo da vida humana ou o ciclo etário humano; o ciclo decidofilia–fase 

preparatória da proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo da produtividade máxi-

ma; o ciclo decisão-ação. 

Binomiologia: o binômio vontade-decidofilia; o binômio autorreflexão-decidofilia; o bi-

nômio personalidade decidofílica–proéxis; o binômio ortodecisão-harmonia; o binômio automo-

tivação-autodecisão; o binômio homeostático ótima decisão–euforin; o binômio segundos de lou-

cura (interprisão)–séculos de reparação (recomposição); o binômio ponderação-decidofilia;  

o binômio autogoverno-heterogoverno; o binômio Cronêmica-Proxêmica. 
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Interaciologia: a interação personalidade decidida–vontade–autossegurança; a intera-

ção decidofilia-autorganização; a interação reflexão-intenção-escolha; a interação autocrítica 

racional–escolhas coerentes; a interação singularidade decidofílica–personalidade forte; a inte-

ração culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergeracionais 

decisofílicas. 

Crescendologia: o crescendo decidofilia–ação assertiva; o crescendo iniciativa-conti-

nuidade-acabativa; o crescendo autodecidibilidade emociogênica–autodecidibilidade racional; 

o concatenamento do crescendo proéxis-compléxis-maximoréxis no êxito meritório das decisões 

irrepreensíveis. 

Trinomiologia: o trinômio decidofilia–priorização–ação realizadora; o trinômio vonta-

de-decisão-deliberação; o trinômio pesquisístico coleta de dados–seleção–decisão; o trinômio da 

decisão aqui-agora-já; o trinômio intenção-ação-resultado; o trinômio vontade férrea–intenção 

sadia–decisão criteriosa; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidade-auto-

confianca-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-decisão-deliberação-ação; o polinômio clareza-

objetividade-realismo-autodecidibilidade; o polinômio (decidofóbico) autodisplicência–auto-

hesitação–autovacilação–autoindecisão; o polinômio vontade férrea–intenção sadia–decisão–

ação criteriosa; o polinômio medir-categorizar-comparar-ponderar-decidir; o polinômio 

cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o polinômio autevolutivo transições-crises-

gargalos-neopatamares. 

Antagonismologia: o antagonismo personalidade decisiva / personalidade murista; 

o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo autocomando / heterocomando; o anta-

gonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo mente escravizada / mente autogoverna-

da; o antagonismo vontade psicossomática / vontade mentalsoma; o antagonismo murismo / po-

sicionamento. 

Paradoxologia: o paradoxo de a omissão poder ser a melhor decisão (omissuper). 

Politicologia: a voliciocracia; a decidocracia; a proexocracia; a priorocracia; a meri-

tocracia; a democracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esforço aplicada nas escolhas 

assertivas prioritárias. 

Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a raciocinofilia; a volicifilia; a fatofilia; a assisten-

ciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; o poder da reciclofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia pessoal; a decidofobia institucional; a voliciofo-

bia; a eliminação dos medos pessoais quanto às tomadas de decisões. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do des-

perdício de oportunidades e companhias evolutivas; a evitação da síndrome da mediocrização;  

a erradicação da síndrome da Maria vai com as outras; a abolição da síndrome do murismo;  

a superação da síndrome do estrangeiro. 

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 de a liberdade consciencial corresponder a deixar-se levar pela vida. 

Holotecologia: a volicioteca; a definoteca; a decidoteca; a fatoteca; a proexoteca; a evo-

lucioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Decidologia; a Intencionalogia; a Voliciologia; a Evoluciologia; 

a Intrafisicologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Autodominiologia; a Priorologia; a Auto-

presenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade decidofílica; a conscin pontual; a pessoa com iniciativa;  

a conscin com expediente definido; a pessoa corajosa; a conscin decisiva; a conscin segura das 

próprias atribuições; a consciência firme nos autopropósitos; a conscin proexofílica. 
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Masculinologia: o enfrentador; o convicto; o atenado; o antivacilão; o acoplamentista;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;  

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a enfrentadora; a convicta; a atenada; a antivacilona; a acoplamentista;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; 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 reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens determinator; 

o Homo sapiens volitivus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens proexogenicus; o Homo 

sapiens exemplaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: personalidade decidofílica simples = o caráter personalístico demons-

trando autossegurança quanto às tomadas de decisão na fase preparatória da proéxis; persona-

lidade decidofílica complexa = o caráter personalístico demonstrando autossegurança quanto às 

tomadas de decisão na fase executiva da proéxis. 

 

Culturologia: a cultura da ortodecisão; a cultura da decidofilia. 

 

Atributologia. Sob o ângulo da Holomaturologia, eis, em ordem alfabética, 10 atributos 

próprios da personalidade decidofílica: 

01.  Autoconfiança. Procura definir o próprio estilo de vida quanto às tomadas de 

decisão mais importantes, evitando se vitimizar diante dos percalços da vida. 

02.  Autogovernabilidade. Mantém-se atenta ao próprio juízo crítico ante às tomadas de 

decisão cotidianas, evitando sucumbir à manipulação alheia. 

03.  Autopersistência. Insiste no melhor para o maior número de consciências, evitando 

ultrapassar o limite ideal para não chegar à teimosia. 

04.  Autopriorização. Atenta às decisões prioritárias ao fazer a devida seleção em meio  

a outras, evitando aquelas menos urgentes quanto ao foco evolutivo. 

05.  Autorreflexão. Cultiva o hábito da autorreflexão quanto aos próprios potenciais 

ociosos e improdutivos, evitando decisões precipitadas. 

06.  Autovontade. Exercita a força de vontade para se manter no foco das tomadas de 

decisão mais viáveis no próprio dia a dia consciencial, evitando o escamoteio decidofóbico. 

07.  Constância. Incorpora a determinação no ato de decidir e fazer, evitando oscilações 

quanto aos compromissos assumidos. 

08.  Racionalidade. Evita o abalo com surpresas negativas, decorrentes dos próprios ar-

roubos emocionais diante de situações decisivas, evitando posturas de covardia. 

09.  Resolução. Permanece resoluta na consecução dos objetivos pessoais, evitando hesi-

tações ou opiniões adversas de outrem, após análise acurada a respeito dessas autoproposições. 

10.  Tenacidade. Mantém a fortaleza intraconsciencial em cada nova experiência por 

meio da reparação dos trafares e aquisição de novos trafores, evitando negligenciar tais traços. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade decidofílica objetividade decisória, indi-

cados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

01.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

02.  Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

03.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

04.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

06.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

08.  Autonomia:  Autonomologia;  Neutro. 

09.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

13.  Murismo:  Murismologia;  Nosográfico. 

14.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

OS  TRAFORES  DA  PRIORIZAÇÃO  E  RESOLUTIBILIDADE  

INDICAM,  À  PERSONALIDADE  DECIDOFÍLICA  INTERESSA-
DA,  A  POTENCIALIDADE  PARA  OS  AUTENFRENTAMENTOS  

DIÁRIOS  NESTA  EXISTÊNCIA,  PERANTE  A  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe-se na condição de personalidade decido-

fílica?  Mantém a motivação para assumir e resolver os desafios proexológicos? 

 

A. F. 
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P E R S O N A L I D A D E    D E    Q U A L I D A D E S    E S P E C I A I S  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade de qualidades especiais é a conscin com predisposição 

inata, genética e / ou paragenética, ao despertamento de talentos superiores à média da população 

passíveis de se manifestarem nas áreas de desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, social, 

energético e parapsíquico, possuindo elevado percentual de originalidade, criatividade, inventivi-

dade e a capacidade de resolução de problemas complexos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personalida-

de”, de personalis, “inerente à pessoa; pessoal”, sob influência do idioma Francês, personnalité, 

“aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio de pessoa em particular”. Surgiu no Sécu-

lo XIX. O vocábulo qualidade deriva do mesmo idioma Latim, qualitas, “qualidade; natureza 

(das coisas)”. Apareceu no Século XIV. A palavra especial provém igualmente do idioma Latim, 

specialis, “especial; particular; próprio para”. Surgiu também no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Superdotado. 2.  Prodígio infantil. 3.  Gênio precoce. 4.  Conscin ex-

traordinariamente inteligente. 5.  Personalidade excepcional precoce; pessoa de alto desempenho 

precoce. 6.  Personalidade hiperapta. 7.  Conscin invulgar. 

Neologia. As 3 expressões compostas personalidade de qualidades especiais, personali-

dade anticosmoética de qualidades especiais e personalidade cosmoética de qualidades especiais 

são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 01.  Gênio tardio. 02.  Normodotado. 03.  Personalidade de inteligência 

comum. 04.  Pessoa vulgar. 05.  Pessoa medíocre. 06.  Débil mental; deficiente mental; persona-

lidade excepcional. 07.  Infradotado; subdotado. 08.  Personalidade inframedíocre. 09.  Ignorante. 

10.  Obtuso. 

Estrangeirismologia: a giftedness; o mastermind; a expertise; a open mind à multidi-

mensionalidade; o know-how transversal; a performance acima da média, mesmo para o jovem 

em relação ao adulto; a profilaxia do underachievement; o background pessoal das retrovidas;  

o modus faciendi excepcional, personalíssimo; o esforço para atingir a intelligentsia evolutiva;  

o superstar talentoso precoce. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à recuperação de cons. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares caracterizando o tema: – Super-

dotação exige superreflexão. Existem genialidades patológicas. Facilitemos as superdotações. 

Patrocinemos os superdotados. Existem talentos multiexistenciais. 

Citaciologia. Eis 1 expressão da Quadrinhologia capaz de caracterizar o tema: – Com 

grandes poderes vem grande responsabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal neofílico; o holopensene pessoal do parapsiquis-

mo; o holopensene artístico; o holopensene academicista; os genopensenes; a genopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os cognopensenes;  

a cognopensenidade; os intelectopensenes; a intelectopensenidade; os grafopensenes; a grafopen-

senidade; os logopensenes; a logopensenidade; os melopensenes; a melopensenidade; os socio-

pensenes; a sociopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a racionalidade pen-

sênica. 

 

Fatologia: o despertamento precoce de talentos; os talentos automiméticos indispensá-

veis; a multidotação; o megatrafor; o autodidatismo como método espontâneo padrão de aprendi-
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zado; a inventividade; a genialidade evolutiva; a originalidade evolutiva precoce; a universalidade 

do fenômeno da superdotação; a especialidade precoce nos módulos de inteligência; a importân-

cia da inteligência evolutiva (IE) no direcionamento cosmoético dos módulos da inteligência de-

senvolvidos desde a infância; a intelectualidade adolescente; o desembaraço intelectual juvenil; os 

especialistas imberbes da Internet; a autoconsciência verbal precoce; a desenvoltura na leitura, na 

escrita e na comunicação oral; o poliglotismo infantil; o despertamento precoce da preferência 

musical erudita; o ouvido absoluto; o ouvido relativo; a memória eidética excepcional do dese-

nhista ainda no cérebro imaturo; a aceleração escolar; a tendência automimética academicista do 

pequeno gênio; os produtos de desenvolvimento mental para crianças; os altos desempenhos nas 

olimpíadas escolares das disciplinas curriculares; o mercado acadêmico de novos cérebros; o or-

gulho dos pais sobre os talentos da prole; a tentativa inócua de preservação da genialidade através 

do embalsamamento de cérebros; o uso anticosmoético das descobertas e invenções geniais;  

o emprego anticosmoético da genialidade no Projeto Manhattan na construção da primeira bom-

ba de fissão nuclear (bomba atômica); a infantilização do perfil acadêmico produtivo, considerado 

até os 26 anos pela Ciência Convencional; a demanda reprimida para os métodos especiais de 

educação; o aumento do gap social e tecnológico entre nações devido à escassez de investimentos 

na educação especial; o despreparo do corpo docente escolar; o medo dos pais quanto à educação 

diferenciada; a omissão governamental e das instituições de ensino na identificação dos superdo-

tados; os erros diagnósticos, estigmatizando o superdotado com patologias irreais; a máfia corpo-

rativa dos psicólogos quanto aos testes psicológicos; o diagnóstico tardio da superdotação; a ge-

nialidade desperdiçada; a existência do superdotado criminoso depondo a favor da antecipação da 

maioridade legal; a genialidade genocida; a marginalização da personalidade de qualidades 

especiais, sobretudo de classe social desfavorecida; o desperdício de talentos pela falta de suporte 

educacional e social, principalmente nos primeiros anos de vida; a adaptabilidade do superdotado 

devido à facilidade em aprender; a profilaxia da superficialidade devido à facilidade em aprender; 

o aprendizado súbito de novas habilidades; a predisposição ao polietismo; a egossintonia das 

qualidades especiais tornando necessária a heterocomparação para o autodiagnóstico; as crianças 

atendidas pela EVOLUCIN; os jovens intermissivistas atendidos pela ASSINVÉXIS. 

 

Parafatologia: os talentos multimilenares; a holobiografia pessoal; a constância relativa 

do temperamento ao longo das múltiplas vidas; a hipótese do esgotamento eletronótico como pon-

to de partida da valorização da superdotação parapsíquica; a exploração militar do superdotado 

parapsíquico; o autorrevezamento multiexistencial em busca da superdotação na próxima vida;  

o planejamento secular da ressoma pela consciex lúcida aumentando a probabilidade de tornar-se 

superdotada parapsíquica; a antecipação da autolucidez parapsíquica; o autodidatismo parapsíqui-

co aquisitivo; a auto-herança parapsíquica no despertamento parapsíquico precoce; a autovivência 

precoce do estado vibracional (EV) profilático; a importância da priorização da tares pelo super-

dotado parapsíquico; a autocoerência do inversor superdotado com o Curso Intermissivo (CI) pré- 

-ressomático; a megassuperdotação do Serenão e da Serenona. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo predisposições inatas excepcionais–tarefas assistenciais 

precoces; o sinergismo superdotação-invéxis; o valor maior do sinergismo dos esforços proexoló-

gicos pessoais em relação às qualidades especiais. 

Principiologia: o princípio de sempre haver consciências mais inteligentes no mesmo 

nível evolutivo, mesmo para a personalidade de qualidades especiais; o princípio do exemplaris-

mo pessoal, especificamente do superdotado evolutivo. 

Codigologia: a importância do código pessoal de Cosmoética (CPC) para o direciona-

mento dos talentos pessoais; a necessidade do código grupal de Cosmoética (CGC) adequado pa-

ra o tratamento e encaminhamento das personalidades de qualidades especiais. 

Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria da genialidade evolutiva; a teoria dos Se-

renões. 
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Tecnologia: as técnicas para identificação de superdotados; as técnicas conscienciomé-

tricas; as técnicas pedagógicas especializadas; as técnicas psicológicas de apoio ao superdota-

do; as técnicas psicopedagógicas; a técnica autodidática de estudo potencializadora das experi-

ências alterdidáticas; a técnica da inversão existencial intensificando os efeitos das qualidades 

especiais; as técnicas parapedagógicas de estímulo à formação de grandes talentos. 

Voluntariologia: os voluntários imberbes das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); 

os jovens voluntários líderes das ICs; os voluntários da ASSINVÉXIS; os voluntários da Mensa 

(Organização Internacional para Superdotados – personalidades de qualidades especiais). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório 

conscienciológico da Paraeducação; as dinâmicas parapsíquicas do CEAEC para jovens. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Invexo-

logia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da paragenética sobre o superdesenvolvimento especializado do cé-

rebro; o efeito da aceleração da História Humana no incremento da inteligência média das cri-

anças; o efeito ambivalente da Era da Fartura na priorização dos talentos a desenvolver; os efei-

tos das drogas na anulação da genialidade; o efeito negativo da imaturidade juvenil sobre o dire-

cionamento do uso dos talentos pessoais; o efeito da vulnerabilidade emocional infantil na inibi-

ção da superdotação; o efeito do destaque social sobre a inflação do ego do superdotado; os 

efeitos ambíguos da aceleração escolar; o efeito do condicionamento cultural sobre o destino da 

personalidade de qualidades especiais; o efeito do aleitamento cruzado na predisposição à su-

perdotação do bebê; o efeito do autorrevezamento prévio na aceleração da recuperação de cons; 

o efeito do CI na qualificação das predisposições inatas; o efeito do uso das qualidades especiais 

na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das paraneossinapses inatas; as retrossi-

napses facilitadoras das neossinapses; as retrossinapses dificultadoras da criação de neossinap-

ses na mudança da área de atuação multiexistencial; as neossinapses criadas a partir da especia-

lização nas diferentes áreas do córtex cerebral. 

Ciclologia: o ciclo da educação formal. 

Enumerologia: a superdotação psicomotriz; a superdotação musical; a superdotação 

pictural; a superdotação lógico-matemática; a superdotação linguística; a superdotação mnemô-

nica; a superdotação intelectual; a superdotação social; a superdotação parapsíquica; a superdo-

tação evolutiva. 

Binomiologia: o binômio autodidatismo ininterrupto precoce–erudição juvenil; o binô-

mio juventude-talento; o binômio autopesquisa–desenvolvimento de talentos; o binômio autoi-

dentificação seriexológica–autorresponsabilização assistencial quanto aos talentos assistenciais 

pessoais; a necessidade da integração do binômio FEP azul–genialidade, sendo o saldo positivo 

da FEP superior à própria genialidade; a profilaxia do binômio criança superdotada–adulto medí-

ocre; o binômio superdotação consciencial–compensação intraconsciencial. 

Interaciologia: a interação inteligência lógico-matemática–inteligência espacial; a inte-

ração talento lógico-matemático–talento musical; a predominância na interação psicossoma- 

-mentalsoma específica a cada área de superdotação; a intensidade e a qualidade do fluxo energé-

tico na interação cérebro-paracérebro; a valorização da interação aportes intrafísicos–superdo-

tação; a necessidade da qualificação e diferenciação na interação professor-aluno no casos dos 

superdotados; a interação escola-aluno-pais indispensável na criação do superdotado; os cuida-

dos dos pais no manejo da interação superdotado–irmãos normodotados–irmãos infradotados. 

Crescendologia: o crescendo da qualidade dos talentos inatos ao longo das múltiplas 

vidas; o crescendo gênio monointeligente–gênio polinteligente; o crescendo motivação-esforço- 

-perseverança-talento necessário mesmo para o superdotado; o crescendo criatividade artística 

infantil–criatividade técnica–Heuristicologia; o crescendo mediocridade evolutiva–autesforço– 

–dinamização evolutiva–superdotação–megassuperdotação inevitável a toda consciência. 

Trinomiologia: a priorização do trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabili-

dade. 
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Antagonismologia: o antagonismo superdotado / infradotado; o antagonismo superdo-

tado / normodotado; o antagonismo perfil excepcional / educação convencional; o antagonismo 

córtex cerebral / cerebelo; o antagonismo superdotação / holomaturidade; o antagonismo super-

inteligência / Cosmoética; o antagonismo genialidade / loucura; o antagonismo criatividade ge-

nial mentalsomática / habilidade talentosa psicossomática; o antagonismo genialidade academi-

cista / genialidade parapsíquica. 

Paradoxologia: o paradoxo da excepcionalidade consciencial em soma de bebê; o para-

doxo superdotação mental–imaturidade emocional; o paradoxo metacognição avançada–baixa 

recuperação de cons; o paradoxo superdotação–subdesempenho escolar; o paradoxo retardo 

mental–genialidade específica dos savants; o paradoxo da superioridade eventual e específica do 

infra e normodotado em relação ao superdotado; o paradoxo do trauma cerebral como potencia-

lizador da superdotação parapsíquica; o paradoxo macrossoma idiota–genialidade evolutiva;  

o paradoxo megassuperdotação-megadiscrição. 

Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia; a sofocracia. 

Legislogia: as leis de suporte ao desenvolvimento superdotado; a necessidade da lei do 

maior esforço evolutivo desde a juventude; a profilaxia da lei do menor esforço devido à facilida-

de em aprender. 

Filiologia: a neofilia na exploração de novas áreas de aprendizado; a autopesquisofilia;  

a raciocinofilia; a intelectofilia; a cognofilia; a bibliofilia juvenil; a leiturofilia; a comunicofilia;  

a logicofilia; a musicofilia; a somatofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a energofi-

lia; a invexofilia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: a personalidade de qualidades especiais com a síndrome de Asperger;  

o superdotado com a síndrome do estrangeiro; a síndrome do ostracismo do intermissivista vo-

luntário da Conscienciologia, “ex-Ph.Deus” da academia; a síndrome da celebridade devido à su-

pervalorização do superdotado; a síndrome da onipotência; a síndrome de Amiel; a profilaxia da 

síndrome da dispersão consciencial no uso de talentos inúteis ou antievolutivos. 

Mitologia: o mito da superdotação generalizada; o mito de a superdotação ser apenas 

intelectual; o mito de a qualidade especial ser incompatível com a infradotação ou o baixo QI;  

o mito da Genética originando qualidades especiais; o mito da qualidade especial ser faculdade 

meramente cerebral; o mito da possibilidade de criar superdotados através da superestimulação 

precoce; o mito da personalidade padrão do superdotado; o mito da inabilidade social do super-

dotado; o mito de todo superdotado ter holomaturidade; o mito de todo superdotado ser bem su-

cedido em vida; o mito da superdotação como dom divino. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a biografoteca; a mentalsomatoteca; a neuro-

teca; a criativoteca; a neonatoteca; a culturoteca; a intelectoteca; a pedagogoteca; a interassis-

tencioteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Holobiografologia;  

a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Psicossomatologia; a Parageneticologia; a Somatolo-

gia; a Neonatologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Liderologia; a Parapercepciologia;  

a Evoluciologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade de qualidades especiais; a personalidade anômala homeos-

tática; a conscin genial; a consréu genial; a consbel genial; a conscin eletronótica superdotada;  

o bebê superdotado; a criança precoce; a conscin tricerebral superdotada; a isca inconsciente; a is-

ca lúcida; a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o prodígio assistencial técnico; o prodígio assistencial espontâneo;  

o gênio; o gênio academicista; o cientista; o informata; o enxadrista; o autista superdotado; o su-

perdotado hiperativo; o atleta recordista; o paratleta recordista; o triatleta; o maratonista; o líder 

político; o superdotado criminoso; o superdotado pacifista; o gênio de proveta; o erudito; o polí-
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mata; o tridotado consciencial; o inversor existencial; o macrossômata parapsíquico; o projetor 

lúcido; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a prodígio assistencial técnica; a prodígio assistencial espontânea; a gê-

nia; a gênia academicista; a cientista; a informata; a enxadrista; a autista superdotada; a superdo-

tada hiperativa; a atleta recordista; a paratleta recordista; a triatleta; a maratonista; a líder política; 

a superdotada criminosa; a superdotada pacifista; a gênia de proveta; a erudita; a polímata; a tri-

dotada consciencial; a inversora existencial; a macrossômata parapsíquica; a projetora lúcida;  

a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sa-

piens bibliophilicus; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo 

sapiens bellicosus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens lider;  

o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens sensibilis; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: personalidade anticosmoética de qualidades especiais = a conscin super-

dotada desenvolvendo armas de destruição em massa cada vez mais poderosas; personalidade 

cosmoética de qualidades especiais = a conscin superdotada parapsíquica empregando os talentos 

pessoais na assistência tarística precoce. 

 

Culturologia: a cultura geral; a cultura pessoal multimilenar; a cultura acadêmica; os 

vícios da formação cultural formal. 

 

Avaliação. Segundo a Conscienciometrologia, a avaliação da superdotação é feita atra-

vés do cotejo entre a facilidade e a precocidade no despertamento dos talentos pessoais. 

Prioridade. Pela Evoluciologia, o(a) evoluciólogo(a) e o(a) Serenão(ona), inteligências 

ainda desconhecidas na Terra, já dominam os módulos básicos de inteligência (superdotados evo-

lutivos; erudição multidimensional). A superdotação prioritária para alcançar essa condição  

é a parapsíquica, notadamente quando empregada interassistencialmente. 

 

Caracterologia. No universo da Parassemiologia, eis, em ordem alfabética, 38 exem-

plos de condições sinalizadoras das qualidades especiais humanas, merecedoras de exame minu-

cioso desde a infância, podendo variar de acordo com o grau e a área de superdotação: 

01.  Academicismo. Aptidão acadêmica requintada. 

02.  Amizades. Preferência por amigos mais velhos próximos em idade mental. 

03.  Aprendizado. Modo diferenciado de aprendizado em relação aos demais, necessi-

tando ajuda, estímulo ou instrução mínimos, bastando o acesso ao conteúdo, através de adultos, 

de livros e de alguém para responder a perguntas persistentes. Característica comum a todos os 

superdotados. 

04.  Atenção. Vigilância e duração de atenção prolongada, ainda quando bebê. 

05.  Autodidatismo. Aprendizado por iniciativa própria, na maior parte do tempo, po-

dendo preferir o desenvolvimento autônomo ao modelo tradicional em sala de aula. Característi-

ca comum a todos os superdotados. 

06.  Caligrafia. Caligrafia atrasada em relação à própria habilidade verbal, provavelmen-

te devido ao taquipsiquismo, podendo preferir a digitação à escrita manual. 

07.  Concentração. Alta concentração quando há interesse pelo assunto. 

08.  Constância. Continuidade no superdesenvolvimento em área específica. 

09.  Criatividade. Pensamento criativo, produtivo e inovador, reformulador ou proposi-

tor de campos de conhecimento, fruto de pelo menos 1 decênio de pesquisa e estudo do assunto. 

Característica comum a todos os superdotados. 

10.  Curiosidade. Interesse sadio, aguçado e permanente. 
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11.  Energia. Alto nível de energia podendo resultar na concentração para a realização de 

tarefas ou na hiperatividade, caso seja insuficientemente estimulada. Quando bebês, podem 

precisar de menos sono em relação à média. 

12.  Escola. Desempenho escolar marcante e ostensivo. Contudo, pode ocorrer baixo de-

sempenho devido ao desinteresse provocado pela facilidade em aprender e pela ausência de desa-

fios para estimular o estudo. 

13.  Espontaneidade. Despertamento espontâneo nas áreas de domínio pessoal. Pelo an-

tagonismo despertamento espontâneo de talentos / estímulo ao desenvolvimento de talentos, a su-

perestimulação disfarça a real predisposição infantil, dificultando o diagnóstico da criança ainda 

com cérebro superreceptivo ao aprendizado e à criação de neossinapses. Característica comum  

a todos os superdotados. 

14.  Estilística. Criação independente de regras para resolução de problemas na área de 

domínio, com estilo próprio e métodos pessoais de aprendizado. Característica comum a todos os 

superdotados. 

15.  Exaustividade. Interesse intenso e obstinado para extrair sentido e esgotar exausti-

vamente o domínio na área de despertamento precoce até a obtenção da autossatisfação. Caracte-

rística comum a todos os superdotados. 

16.  Fala. Despertamento precoce da fala passando diretamente de elocuções de palavras 

para a composição de períodos complexos, com amplo desenvolvimento dos dicionários cerebrais 

e do conhecimento verbal. 

17.  Hiperreatividade. Reações intensas, além do normal, a ruídos, dor e frustração. 

18.  Humor. Excelente senso de humor. 

19.  Indisciplina. Pode apresentar, dependendo do caso, problemas de comportamento 

em sala de aula devido à desmotivação pela falta de desafios. 

20.  Intelectofilia. Euforia intelectual fecunda a partir do trinômio automotivação-tra-

balho-lazer nos trabalhos mentaissomáticos. 

21.  Intelectualidade. Aptidão intelectual refinada simplificadora das complexidades. 

22.  Leitura. Aprendizado precoce da leitura, iniciando aos 4 anos ou até mesmo antes  

e com instrução mínima. Lê vorazmente, ainda na pré-escola. 

23.  Ludicidade. Hábito de brincar sozinho, em geral, por não partilhar interesses com 

crianças da mesma idade. 

24.  Memória. Memória associativa, remota e recente, avançada para vivências e infor-

mações verbal e matemática. Memória de reconhecimento, ainda quando bebê, capaz de identifi-

car os cuidadores. 

25.  Metacognição. Lucidez incomum dos próprios procedimentos cognitivos para reso-

lução de problemas (metacognição) com estratégias superficialmente percebidas pelos outros co-

mo não relacionadas à questão. 

26.  Moralidade. Preocupação por questões filosóficas, éticas, morais e políticas, poden-

do sobrecarregar-se ou assumir posturas morais incomuns e desempenhar liderança mentalsomáti-

ca precoce, vanguardista, não autocrata. 

27.  Motivação. Interesse e motivação em aprender, em exercer talento próprio e em ser 

desafiado. Característica comum a todos os superdotados. 

28.  Neofilia. Intenso interesse em aprender o novo, apresentando sinais de neofilia ainda 

quando bebê ao se mostrar entediado diante de composições visuais fixas e satisfação por novos 

arranjos. 

29.  Números. Fascínio por números e relações numéricas. 

30.  Obstinação. Interesse obstinado pelas áreas nas quais desenvolve alto desempenho. 

Característica comum a todos os superdotados. 

31.  Parapsiquismo. Experiências parapsíquicas intensas, nítidas e precoces. 

32.  Precocidade. Despertamento precoce de talentos, fator mais proeminente e chamati-

vo aos adultos. Característica comum a todos os superdotados. 
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33.  Psicomotricidade. Precocidade no desenvolvimento físico, sentando, engatinhando 

e caminhando vários meses antes do normal. Demonstra, em geral, psicomotricidade superior, 

utilitária e preservativa do soma. 

34.  QI. Alto desempenho em testes de QI, normalmente demonstrando grande motiva-

ção e divertimento durante o teste. Existem superdotados com Q.I. baixo e problemas de apren-

dizado. 

35.  Questionamentos. Realização de perguntas desconcertantes, originais e profundas, 

não usuais para a faixa etária, demonstrando crítica apurada, construtiva e argumentadora. 

36.  Raciocínio. Capacidade de raciocinar de modo elevado, linear, direto e conciso, com 

destaque no raciocínio lógico e abstrato. 

37.  Respostas. Apresenta respostas lógicas frequentes para assuntos normalmente não 

interessantes a crianças. 

38.  Velocidade. Aprendizado rápido em relação à média, atingindo conquistas próprias 

de adultos em idades muito tenras. Pode chegar a superar o conteúdo dos próprios professores. 

Característica comum a todos os superdotados. 

 

Estatística. Pelos padrões internacionais é relativamente consensual considerar superdo-

tado o indivíduo com QI entre os 10% superiores da Humanidade. Contudo, essa referência é res-

trita à superdotação em áreas acadêmicas, não havendo mensurações convincentes quanto às su-

perdotações de modo geral, incluindo a parapsíquica e evolutiva. Os cientistas eletronóticos ainda 

não consideram a verdadeira genialidade. 

 

Testes. No contexto da Ciência Convencional, eis, na ordem alfabética, 7 áreas do de-

senvolvimento cognitivo avaliadas por 31 testes atuais da Psicologia, com duração variando de  

2 minutos a 1 hora e 10 minutos (Ano-base: 2011): 

1.  Aquisição: da escrita. 

2.  Compreensão: da relação de identidade; verbal. 

3.  Desempenho social: na família; no cotidiano; na escola; no trabalho. 

4.  Diferenciação: de detalhes; de séries; de situações; de relações simbólicas. 

5.  Habilidade: sociais (repertório). 

6.  Inteligência: geral (fator G); não-verbal; QI total; QI de execução; QI verbal. 

7.  Raciocínio: geral; analógico geral; analógico dedutivo; analógico do tipo numérico 

com adição, subtração e mudança de posição; lógico-abstrato; lógico-numérico; lógico-verbal; 

concreto; diferencial; espacial; inferencial; mecânico. 

 

Aprofundamento. Segundo a Autoconscienciometrologia, a autavaliação consciencial 

exige dedicação prolongada, profunda, transversal, em avaliação multidimensional e multiveicu-

lar, ainda não cogitada pela tecnologia da Psicologia devido ao antagonismo Ciência Convencio-

nal / autopesquisa. 

Terapeuticologia: o autodiscernimento como melhor investimento na reciclagem do 

emprego impróprio dos talentos pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade de qualidades especiais, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01. Antidiscernimento  convencional:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02. Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03. Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

04. Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 
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05. Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

06. Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07. Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08. Especialismo  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

09. Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

10. Evitação  do  autodesperdício:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11. Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12. Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13. Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

14. Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

15. Tendência  inata:  Parageneticologia;  Neutro. 

 

A  PERSONALIDADE  DE  QUALIDADES  ESPECIAIS  MANIFES-
TA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  E  HOLOMATURIDADE  QUAN-
DO  UTILIZA  OS  AUTOTALENTOS  COM  LUCIDEZ,  COSMOÉ-
TICA  E  ANTEVISÃO,  DEDICANDO-SE  AO  BEM  DE  TODOS. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você, leitor ou leitora, se situa quanto à superdotação? O emprego dos próprios talentos tende 

à cosmoética ou à anticosmoética? 
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P E R S O N A L I D A D E    E M O C I O N A L M E N T E    I N S T Á V E L  
( N O S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade emocionalmente instável é a conscin, homem ou mulher, 

portadora do padrão consistente e regular de inadequação pensênica, repercutindo em atos, com-

portamentos e atitudes impulsivas, emoções excessivas e condutas autovitimizadas, com base no 

desequilíbrio psicossomático, geralmente ocasionadas em decorrência da possibilidade, real ou 

imaginária, de abandono afetivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personalida-

de”, de personalis, “aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio de pessoa em particu-

lar”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo emocional procede do idioma Francês, emotion, “pertur-

bação moral”, derivado de emouvoir, e este do idioma Francês Antigo, motion, com origem no 

idioma Latim, motio, “movimento; perturbação (febre)”. Apareceu em 1922. A palavra instável 

provém do idioma Latim, instabilis, “que não está firme; titubeante”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Personalidade borderline. 2.  Personalidade limítrofe. 3.  Conscin 

portadora do estado-limite da personalidade. 4.  Personalidade desregulada emocionalmente.  

5.  Personalidade impulsiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas personalidade emocionalmente instável leve, per-

sonalidade emocionalmente instável moderada e personalidade emocionalmente instável grave 

são neologismos técnicos da Nosologia. 

Antonimologia: 1.  Personalidade emocionalmente estável. 2.  Personalidade strong 

profile. 

Estrangeirismologia: a conscin no estado borderline entre a neurose e a psicose; a mo-

novisão pelo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM); o approach técnico 

especializado; o estabelecimento do rapport interassistencial em existências prévias; a selfexcru-

ciation; a selfmortification; o trigger do autassédio; o modus operandi autestigmatizador. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento 

quanto à condução autopensênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do domínio pelo psicossoma; o desequilíbrio cons-

ciencial pelo carregamento no sen do pensene; os patopensenes; a patopensenidade; os ginopense-

nes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; as incoerências pensênicas; a au-

sência de retilinearidade pensênica; os exopensenes; a exopensenidade; as intoxicações pensêni-

cas; os pensenes fixos nosográficos; os pensenes de autagressão; a pensenidade autopunitiva. 

 

Fatologia: a incapacidade de lidar com as perdas amorosas; a análise do nível de instabi-

lidade emocional da conscin perante as rupturas dos relacionamentos afetivos; o limite do deses-

pero emocional frente à possibilidade de rejeição consciencial; os surtos emocionais secundários 

às frustrações; as expectativas irreais; as crenças mentais de abandono; as fantasias dominando  

o mecanismo de funcionamento parapatológico; o raciocínio com ausência de meio termo; o pa-

drão inadequado frequente de pensamentos, emoções e ações; a imprevisibilidade consciencial;  

o falar e agir impulsivamente levando a situações sociais constrangedoras; a falta de autocontrole; 

as autovitimizações imaginárias; o egocentrismo; o egoísmo; os autassédios; as obsessões; os 

comportamentos de busca da comprovação real da imaginação masoquista, criada pela própria 

consciência; as tentativas de suicídio; as chantagens emocionais; a manipulação através da amea-

ça de autocídio; a atenção ao pseudoepisódio de ação pró-autextermínio; as automutilações repeti-

tivas leves, moderadas e graves; as heteragressões; a ausência de maiores sofrimentos pela cons-
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cin borderline ao abandonar a ex-consciência amada; as instabilidades do humor em decorrência 

dos fatores externos; a variação de humor brusca, inesperada e desproporcional ao fato ocorrido; 

os arroubos emocionais; a investigação de abusos sexuais na infância; os traumas afetivos infan-

tis; as negligências parentais; as comorbidades; o vício pela outra consciência; a dependência 

consciencial; a adicção; o transtorno da personalidade borderline (TPB); o transtorno afetivo bi-

polar (TAB); a falta de reeducação afetiva; a necessidade de atualização da idade emocional com 

a idade cronológica; a desregulação das emoções desviando a conscin do foco proexológico;  

o histórico de trocas terapêuticas; as estratégias erradas na busca pelo bem-estar; o foco na auto-

cura através da autossustentação afetiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de esta-

bilidade da autoimagem abrindo caminho às semipossessões; os comportamentos conscienciais 

dominados extrafisicamente; as concausas extrafísicas; os paracoadjutores nos surtos de agressi-

vidade; as consciexes energívoras; as parafinizações através do padrão energético consciencial;  

a instabilidade psicossomática influenciando na presença da labilidade parapsíquica; as vivências 

holobiográficas sendo variável constituinte da base paraetiológica da personalidade emocional-

mente instável; a repetição do padrão parapatológico na serialidade existencial; o emocionalismo 

dificultando as rememorações do Curso Intermissivo (CI); a instabilidade autocognitiva prejudi-

cando a viabilidade da sinalética energética e parapsíquica; as manobras energéticas promovendo 

a autossuficiência energossomática; as possibilidades paraterapêuticas pela Projecioterapia; os be-

nefícios proporcionados pela Terapia Holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Psiquiatria-Consciencioterapia-Autoconsciencioterapia; 

o sinergismo patológico autassédio-heterassédio. 

Principiologia: o princípio da interdependência consciencial; o princípio da autocura; 

o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio de “ninguém perde nin-

guém”; o princípio cosmoético de pensar no mal existente na consciência ao invés de pensar mal 

da mesma; o princípio do livre arbítrio da conscin assistida; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código de ética profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas autoconsciencioterápicas; 

as técnicas de rapport; as técnicas de Higiene Consciencial para o assistente e para o assistido;  

a técnica da tenepes na assistência anônima à personalidade borderline; as técnicas de auto e he-

terodesassédio do assistente; a técnica da iscagem lúcida provocada. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico das re-

trocognições; o laboratório conscienciológico da vivência diuturna; o labcon pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Cons-

ciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito da apriorismose na perpetuação nosológica; o efeito da patopense-

nidade na energia gravitante e na promoção dos bloqueios chacrais; o efeito nosogênico da de-

sorganização dos pensamentos na sensação crônica de vazio existencial; os efeitos fisiológicos  

e parafisiológicos do EV; o efeito positivo da reeducação prioritária de hábitos pensênicos;  

o efeito nocivo dos bagulhos autopensênicos; o efeito autexcludente a partir das energias antipá-

ticas; o efeito negativo do egocentrismo na empatia consciencial; o efeito terapêutico do arco 

voltaico craniochacral. 

Neossinapsologia: a dificuldade para a formação de neossinapses pela falta de respon-

sabilidade sobre a melhora pessoal; as neossinapses promovidas pela impactoterapia. 

Ciclologia: o ciclo de pensamentos masoquistas substituídos por atitudes sádicas. 
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Enumerologia: a instabilidade emocional; a instabilidade da autoimagem; a instabilida-

de afetiva; a instabilidade interpessoal; a instabilidade comportamental; a instabilidade no hu-

mor; a instabilidade terapêutica. 

Binomiologia: o binômio gênero feminino–gênero masculino; o binômio contrariedade- 

-rejeições; o binômio personalidade instável–esponja parapsíquica; o binômio abuso emocional 

infantil–dependência emocional adultícea; o binômio imaginação descontrolada–impulsividade; 

o binômio memória seletiva–manutenção da parapatologia; o binômio reatividade emocional–re-

atividade seriéxológica; o binômio dependência consciencial–vampirismo energético; o binômio 

relação interconsciencial caótica–anomia emocional. 

Interaciologia: a interação personalidade borderline–dependência química; a interação 

subcérebro abdominal–personalidade impulsiva. 

Crescendologia: o crescendo da emoção patológica no descontrole emocional; o cres-

cendo dos pensamentos negativistas na intoxicação energética; o crescendo da autovitimização na 

cisão interpessoal; o crescendo medo–desespero consciencial à possibilidade de ser despreza-

do(a); o crescendo de ações excessivas na tentativa de evitar o abandono; o crescendo da imagi-

nação catastrófica na tentativa frustra de contato com a pessoa almejada; o crescendo automutila-

ção–tentativa de autocídio. 

Trinomiologia: a tríade da erronia levada pelas crenças conscienciais; o trinômio desa-

tino-constrangimento-punição; o trinômio cultura-Mesologia-Genética; o trinômio Paragenéti-

ca-holobiografia-temperamento; o trinômio autassédio-autocorrupção-acriticismo; o trinômio 

autoconceito baixo–autestima baixa–autassedialidade alta; o trinômio egocentrismo-autovitimi-

zação-masoquismo levando ao monoideísmo patológico; o trinômio paraterapêutica–autovigilân-

cia–reciclagem consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio interassistencial técnico acolhimento–orientação–encami-

nhamento–follow up. 

Antagonismologia: o antagonismo  instabilidade emocional / instabilidade atentiva;  

o antagonismo dependência ao referencial de avaliação externo / autonomia pela autocriticida-

de; o antagonismo autoimagem flutuante / autoimagem consolidada; o antagonismo interpreta-

ção pessoal / interpretação consensual; o antagonismo exacerbada sensibilidade emocional / in-

diferença emocional; os extremos no antagonismo idealização / desvalorização levando à volubi-

lidade nos relacionamentos interconscienciais; o antagonismo amor / ódio; o antagonismo regu-

lação emocional / desregulação emocional; o antagonismo raciocínio extremista / autodiscerni-

mento; o antagonismo autotortura / autoimperdoamento. 

Paradoxologia: o paradoxo da perda, prenunciada através da crença imaginária, tor-

nar-se realidade devido aos comportamentos autestigmatizadores; o paradoxo do medo da ocor-

rência de acidentes à pessoa superestimada ser fundamentalmente egocêntrico; o paradoxo da 

presença do masoquismo e do sadismo, na conscin emocionalmente instável, destacar-se em rela-

ção à mesma consciência, ex-amada, agora futura vítima a ser repudiada; o paradoxo da coexis-

tência do padrão de vítima injustiçada e de vilã vingativa coexistir, quase simultaneamente, na 

mesma conscin. 

Politicologia: a política da convivialidade sadia; a política da boa vizinhança. 

Legislogia: a lei egocármica; a lei de ação e reação; as leis fisiológicas; as leis parafisi-

ológicas; a lei da empatia; a lei da Grupocarmologia; as leis do Direito; a infração da legislação 

vigente pela amoralidade consciencial. 

Fobiologia: o medo de ficar sozinho; a enissofobia; a autocriticofobia; a conviviofobia; 

o medo da intimidade. 

Sindromologia: a síndrome borderline; a síndrome depressiva; a síndrome ansiosa;  

a síndrome paranoide; a síndrome de Otelo; a síndrome de autovitimização; a síndrome da aprio-

rismose; a síndrome da distorção da realidade pela imaginação. 

Maniologia: a flagiciomania; a mania de sofrer; a autassediomania; a apriorismomania; 

a riscomania; a mitomania; a toxicomania. 

Mitologia: o mito da solidão; o mito de perder alguém. 
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Holotecologia: a consciencioteca; a assistencioteca; a terapeuticoteca; a nosoteca; a pa-

topensenoteca; a egoteca; a psicologoteca; a medicinoteca; a eticoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Nosologia; a Autotemperamentologia; a Psicossomatologia;  

a Pensenologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Psiquiatria; a Conscienciometrolo-

gia; a Consciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Homeostaticologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade emocionalmente instável; a consciênçula; a consréu resso-

mada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin multívola; a conscin desle-

al; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enci-

clopedista. 

 

Masculinologia: o paciente psiquiátrico; o depressivo; o ansioso; o anoréxico; o bulími-

co; o fóbico; o psicótico; o paranoide; o bipolar; o alcoolista; o dependente; o dependente quími-

co; o farmacodependente; o promíscuo; o homossexual; o bizarro; o esquisito; o criativo; o excên-

trico; o louco; o marginalizado; o evoluciente; o psiquiatra; o consciencioterapeuta; o intermissi-

vista; o proexista; o tenepessista; o minidissidente; o vampiro energético; o autocrata; o tirano;  

o instável; o temperamental; o trafarão; o infantil; o imaturo; o impulsivo; o instável; o imprevisí-

vel; o agressivo; o apriorista; o extremista; o ignorante; o autocorrupto; o assediado; o mutilado 

cosmoético; o amoral; o borderline; o border. 

 

Femininologia: a paciente psiquiátrica; a depressiva; a ansiosa; a anoréxica; a bulímica; 

a fóbica; a psicótica; a paranoide; a bipolar; a alcoolista; a dependente; a dependente química;  

a farmacodependente; a ninfomaníaca; a bizarra; a esquisita; a criativa; a excêntrica; a louca;  

a marginalizada; a evoluciente; a psiquiatra; a consciencioterapeuta; a intermissivista; a proexista; 

a tenepessista; a minidissidente; a vampira energética; a autocrata; a tirana; a instável; a tempera-

mental; a trafarona; a infantil; a imatura; a impulsiva; a instável; a imprevisível; a agressiva;  

a apriorista; a extremista; a ignorante; a autocorrupta; a assediada; a mutilada cosmoética; a amo-

ral; a borderline; a border. 

 

Hominologia: o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens 

pathopensenicus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens 

automimeticus; o Homo sapiens ambiguus; o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens emo-

tionalis; o Homo sapiens lateropensenor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens serenis-

simus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: personalidade emocionalmente instável leve = a presença regular de 

rompantes e excessos emocionais perante a possibilidade de abandono afetivo; personalidade 

emocionalmente instável moderada = a presença regular de posturas de automutilação e de hete-

ragressividade física perante a possibilidade de abandono afetivo; personalidade emocionalmente 

instável grave = a presença regular de tentativa de suicídio perante a possibilidade de abandono 

afetivo. 

 

Culturologia: a cultura do emocionalismo; a cultura da crença sem verificação; a cultu-

ra da fuga da realidade. 

 

Paraterapeuticologia. De acordo com a Autoconsciencioterapia, a conscin borderline 

poderá utilizar-se de estratégias a fim de conquistar neopatamares de saúde consciencial. Eis  

3 etapas fundamentais, na ordem lógica, a serem experimentadas no percurso da busca da regula-

ção emocional pela personalidade limítrofe: 
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A.  Autocognição: 

1.  Ausculta holossomática: a utilização de técnicas de checagem do holossoma. 

2.  Dissecção pensênica: a análise da base do pensamento, da intensidade emocional  

e da predominância do pensamento ou da emoção no padrão da energia pessoal. 

3.  Autopercepção: a observação da coerência e proporcionalidade da reação pessoal ao 

fato ou ao parafato. 

 

B.  Paraterapêutica: 

4.  Autocriticidade: a avaliação do mecanismo de funcionamento inadequado a ser reci-

clado e dos pseudoganhos a abrir mão. 

5.  Autodesassedialidade: a ação de autenfrentamento, constante, do traço parapatoló-

gico. 

6.  Autodiscernimento: a conquista de melhoria do autodiscernimento através de ações 

paraterapêuticas para a reciclagem e autodesassédio. 

 

C.  Autossustentação: 

7.  Autoconsciencialidade: a vivência da autenticidade com o próprio nível consciencial 

real. 

8.  Autorrespeito: a obtenção da autaceitação, item imprescindível à autafetividade. 

9.  Autocosmoética: a renúncia à autocorrupção a partir da autovigilância constante. 

 

Relatividade. A autocura é sempre relativa. A conscin interessada na homeostasia funci-

onal psicossomática deve estar atenta aos recursos paraterapêuticos já possíveis de serem disponi-

bilizados por si mesma. A postergação de tais autenfrentamentos mantém a consciência em subní-

vel anacrônico e incoerente com as reais potencialidades, denotando ausência de autorrespeito. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade emocionalmente instável, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

02.  Antirretilinearidade  consciencial:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

03.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

06.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

09.  Binômio  Psiquiatria-Consciencioterapia:  Interdisciplinologia;  Neutro. 

10.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Paraetiologia  psicopatológica:  Paraclínica;  Neutro. 

12.  Prurido  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Redutor  do  autodiscernimento:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

14.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17310 

A  ESTABILIDADE  NA  AUTOIMAGEM  E  A  AUTOSSUSTEN-
TAÇÃO,  PELA  PERSONALIDADE  BORDERLINE,  INICIAM-SE  

ATRAVÉS  DA  DISSECÇÃO  AUTOCOGNITIVA,  DA  REEDU-
CAÇÃO  PENSÊNICA  E  DAS  AÇÕES  DE  AUTORRESPEITO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o nível de autorrespeito evolutivo? 

Apresenta sutilezas de comportamento de autagressão ocasionado pela deficiência de autossusten-

tação emocional e energética? Em qual nível de 0 a 5? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Proceedings of the 4th Consciential 

Health Meeting; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 29 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs.; 29 

refs.; International Academy of Consciousness (IAC); London; September, 2006; páginas 11 a 28. 

 

A. C. G. 
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P E R S O N A L I D A D E    HU M A N A  
( S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade humana é a consciência constituída por óbvia maturidade 

e autolucidez no âmbito legal da vida social ou convivencial na Sociedade Intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personali-

dade”, de personalis, “inerente à pessoa; pessoal”, sob influência do idioma Francês, personnali-

té, “aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio de pessoa em particular”. Surgiu no 

Século XIX. O termo humano procede também do idioma Latim, humanus, “humano; próprio do 

homem; que convém à Humanidade; afetuoso; bondoso; civilizado; instruído nas humanidades”. 

Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Personalidade social. 2.  Personalidade intrafísica. 3.  Conscin. 

Neologia. As duas expressões compostas personalidade humana legal e personalidade 

humana ilegal são neologismos técnicos da Sociologia. 

Antonimologia: 1.  Personalidade imatura. 2.  Personalidade extrafísica. 3.  Consciex. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da vida intrafísica ou social. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade humana; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade. 

 

Fatologia: a personalidade humana biologicamente madura aos 26 anos de idade física; 

a influência da Mesologia; a Ecologia; o papel desempenhado pela conscin na vida social. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a força presencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do equilíbrio pessoal da maturida-

de física. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) maduro. 

Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntário interassistencial no trabalho certo, no lugar certo, na ho-

ra certa e com as pessoas certas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Pensenólogos. 

Efeitologia: os efeitos sadios da maturidade das experiências pessoais. 

Ciclologia: o ciclo infância–adolescência–meia-idade–maturidade humana. 

Binomiologia: o binômio maturidade biológica–sabedoria. 

Interaciologia: a interação maturidade biológica–maturidade consciencial; a interação 

autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade. 
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Crescendologia: o crescendo evolutivo década após década; o crescendo autonomia- 

-megafraternidade. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo personalidade madura / personalidade imatura. 

Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial por meio do esforço próprio. 

Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a socioteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalsomato-

teca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Sociologia; a Intrafisicologia; a Antropologia; a Conviviologia;  

a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Autoconscienciometrologia; a Cosmoeticologia;  

a Autopriorologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autodis-

cernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade humana; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin 

baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca huma-

na lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens formator; o Homo sapiens ex-

periens; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens sapientior;  

o Homo sapiens orthopensenisator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cosmoethicus; 

o Homo sapiens polymathicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: personalidade humana legal = a conscin legalmente constituída e cum-

pridora dos próprios deveres sociais; personalidade humana ilegal = a conscin delinquente ou 

marginal não cumpridora dos próprios deveres sociais. 

 

Culturologia: a cultura da Sociologia; a cultura da Intrafisicologia. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Sociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

condições pessoais, legais, documentos capazes da estruturação da personalidade humana ou so-

cial no âmbito da Sociedade Intrafísica ou Socin: 

01.  Alfabetização. 

02.  Cartão do plano de saúde. 

03.  Cidadão: ou cidadã. 

04.  Declaração do imposto de renda (IRPF). 

05.  Estado civil: solteiro(a), viúvo(a) ou duplista. 

06.  Ficha limpa. 

07.  Identidade: registro geral (RG); certidão de nascimento. 

08.  Inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Física; CIC ou Cartão de Identificação do 

Contribuinte). 

09.  Passaporte: documento válido. 

10.  Pé-de-meia: Economia pessoal. 

11.  Profissão. 

12.  Residência: endereço fixo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade humana, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Personalidade  antípoda:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Personalidade  bem  formada:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Personalidade  complexa:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Vida  programada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  PERSONALIDADE  HUMANA,  HOMEM  OU  MULHER, 
SE  EXPRESSA  SOBRETUDO  A  PARTIR  DOS  PRÓPRIOS  

ATOS  COSMOÉTICOS  DA  COTIDIANIDADE  DIUTURNA, 
NA  VIDA  DE  RELAÇÃO  COM  OS  CONTEMPORÂNEOS. 

 

Questionologia. Como qualifica você, leitor ou leitora, a si próprio no âmbito da Socie-

dade Intrafísica? Você é sempre legal e cosmoético perante os contemporâneos? 
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P E R S O N A L I D A D E    S I N G U L A R  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalidade singular é a qualidade ou condição de ser compondo o ca-

ráter cosmoético e evolutivo de determinada pessoa ortocentrada, dinâmica e catalítica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo personalidade vem do idioma Latim, personalitas, “personalida-

de”, de personalis, “aquilo que constitui a pessoa em geral; caráter próprio de pessoa em parti-

cular”. Surgiu no Século XIX. A palavra singular procede também do idioma Latim, singularis, 

“único; singular; simples”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Conscin superlúcida. 02.  Personalidade cosmoética. 03.  Personali-

dade evolutivamente forte. 04.  Personalidade ortocentrada. 05.  Personalidade-líder. 06.  Perso-

nalidade integral. 07.  Personalidade autocoerente. 08.  Personalidade autodeterminante. 09.  Per-

sonalidade forte. 10.  Personalidade inesquecível. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo personalida-

de: megapersonalidade; minipersonalidade; parapersonalidade; personalidade-líder; retroper-

sonalidade; subpersonalidade. 

Neologia. As 4 expressões compostas personalidade singular, personalidade singular 

mínima, personalidade singular mediana e personalidade singular máxima são neologismos téc-

nicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Personalidade comum; personalidade medíocre; personalidade vul-

gar. 02.  Personalidade antediluviana; personalidade arcaica; personalidade ultrapassada. 03.  Per-

sonalidade robotizada. 04.  Personalidade débil; personalidade demolida. 05.  Personalidade faná-

tica; personalidade incontentável. 06.  Personalidade cínica; personalidade dúbia; personalidade 

egocêntrica. 07.  Personalidade difícil; personalidade incongruente. 08.  Personalidade ilógica.  

09.  Personalidade paranoide; personalidade psicopática (P. P.). 10.  Personalidade borderline. 

Estrangeirismologia: a personalidade sui generis; a personalidade de strong profile;  

o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o senso da autopriorização; a singularidade do microcosmo; a autossuficiên-

cia evolutiva; a autorganização evolutiva; a inversão existencial; os fatos pessoais positivos indes-

mentíveis; a capacidade de empregar adequadamente a omissuper; a realidade sem vestígio de dú-

vida; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o exemplarismo pessoal do princípio conscienciocêntrico. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da autorganização consciencial; a técnica da homeostasia holos-

somática; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica da prioridade do megatraforis-

mo; a técnica da abordagem máxima. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: o altruísmo consciencial; a maturidade consciencial; a tridotalidade 

consciencial; o autojuízo consciencial; a hiperacuidade consciencial; o continuísmo consciencial; 

o autenticismo consciencial. 

Binomiologia: o binômio crise-crescimento. 

Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–atributos extracerebrais; a in-

teração autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica; a interação megatrafor-materpense-

ne; a interação invéxis-desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo simplicidade / complexidade. 

Politicologia: a parapsicocracia (Cognópolis); a lucidocracia; a eletronicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a parapsicofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a sinergeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Temperamentologia; a Ho-

lobiograiologia; a Maxiproexologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Coeren-

ciologia; a Verbaciologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a personalidade singular; a consciência-locomotiva; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens attractivus; o Homo sa-

piens interassistens; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens 

orthopensenisator; o Homo sapiens macrossomata. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: personalidade singular mínima = a conscin benévola; personalidade sin-

gular mediana = o agente retrocognitor; personalidade singular máxima = a Consciex Livre. 

 

Culturologia: a cultura útil pessoal. 

 

Caracterologia. Segundo a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ca-

tegorias de personalidades ou consciências singulares, predominantemente sadias ou homeostá-

ticas: 

01.  Acompanhante  parapsíquico. 

02.  Agente  retrocognitor. 

03.  Autoimperdoador. 

04.  Consciex  Livre. 

05.  Conscin  benévola. 

06.  Infiltrado  cosmoético. 

07.  Macrossômata  idiota. 

08.  Personalidade  consecutiva. 

09.  Pré-mãe (Pré-Maternologia). 

10.  Triatleta  conscienciológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalidade singular, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Maxidissidente  coadjutor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Máximo  da  consciência:  Maximologia;  Homeostático. 

07.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

08.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

10.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  PERSONALIDADE  SINGULAR  MERECE  SER  ESTUDADA  

MAIS  DE  PERTO  PELO  PESQUISADOR  OU  PESQUISADO-
RA  DA  CONSCIENCIOLOGIA  ONDE  APAREÇA  E  SE  MANI-
FESTE,  EM  FAVOR  DE  TODOS  OS  CONSCIENCIÓLOGOS. 

 

Questionologia. Você tem encontrado alguma categoria de personalidade considerada, 

racionalmente, como sendo singular, nesta vida humana? De qual tipo? De qual gênero? 
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P E R S O N A L I S M O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O personalismo é a conduta ou procedimento da conscin, homem ou mu-

lher, referindo-se a todas as coisas a si mesmo, tendo a si próprio como ponto de referência de tu-

do ocorrendo em torno do próprio ego, egão ou umbigão, fazendo predominar os interesses pes-

soais sobre os interesses coletivos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo personalismo vem do idioma Francês, personnalisme, “egoísmo”; 

e do idioma Inglês, personalism; ambos derivados do idioma Latim, persona, “máscara de teatro; 

personagem”. Surgiu em 1899. 

Sinonimologia: 01.  Individualismo egocêntrico. 02.  Eucentrismo intoxicante. 03.  Sub-

jetivismo destrutivo. 04.  Interesseirismo. 05.  Isolacionismo. 06.  Egolatria. 07.  Insolidarismo. 

08.  Ausência da consciencialidade grupal. 09.  Egocentrismologia. 10.  Antiassistenciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo personalis-

mo: despersonalização; despersonalizar; impersonalização; impersonalizador; impersonalizar;  

personalista; personalística; personalístico; personalização; personalizada; personalizado; per-

sonalizador; personalizadora; personalizar. 

Neologia. As duas expressões compostas personalismo transitório e personalismo per-

manente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Antipersonalismo. 02.  Despersonalismo. 03.  Despersonalização. 

04.  Impessoalismo. 05.  Coletivismo. 06.  Altruísmo. 07.  Solidarismo. 08.  Consciencialidade 

grupal. 09.  Voluntariado. 10.  Megafraternidade. 

Estrangeirismologia: a persona non grata. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à egocarmalidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do egocentrismo adulto; os patopensenes; a pato-

pensenidade. 

 

Fatologia: o personalismo; o individualismo; o individualismo construtivo; o individua-

lismo exacerbado; o individualismo rasteiro; o personalismo destrutivo; o personalismo engessa-

do pela emocionalidade; o egocentrismo do adulto; o culto de si mesmo; a egolatria; o amor-pró-

prio exagerado; o microuniverso pessoal intoxicado pelo egão; a autopatia; a autassedialidade;  

a autointoxicação egoica; o antiuniversalismo; a intencionalidade centrípeta; o açodamento do indi-

víduo ansioso; o egão à flor da pele; as impulsividades subcerebrais; o personalismo do publícola;  

a monarquia; a ditadura; o individualismo exacerbado do líder; o umbigão do ditador; a adoração 

pessoal consentida; a gurulatria; a veneração amaurótica; os megaconflitos da impulsividade;  

a consciência belicista; a deseducação dos modos; a evolução consciencial inevitavelmente gru-

pal; a imaturidade das atitudes; a criação habitual de constrangimentos; a ausência da mutualidade 

ou reciprocidade nas atitudes; as excentricidades; as extravagâncias; o estapafurdismo; a avareza; 

os exotismos; as singularidades negativas; as competitividades; os alpinismos sociais; a antigrupa-

lidade; o antigregarismo; o antivoluntariado; o caciquismo; as minidissidências ideológicas; o to-

talitarismo; a insolidariedade; as ideias libertárias acima da pessoa; a recéxis; a recin; a autodisso-

lução do personalismo na tares, na tenepes e na ofiex; a dupla evolutiva como ponte para a comu-

nidade fraterna. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autassedialidade; 

a heterassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença. 

Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica pessoal; a teoria do autassédio. 

Tecnologia: a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis. 

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 Autoconscien-

ciometrologia. 

Efeitologia: a causa e os efeitos das acareações grupais cosmoéticas. 

Interaciologia: a interação personalismo jurídico–direitos da personalidade; a intera-

ção Patologia-Parapatologia. 

Trinomiologia: o trinômio individualismo-coletivismo-egoísmo; o trinômio dependên-

cia-independência-interdependência. 

Antagonismologia: o antagonismo filantropia / pilantropia; o antagonismo personalis-

mo / policarmalidade; o antagonismo empreendedorismo / individualismo; o antagonismo epi-

centrismo consciencial / personalismo; o antagonismo altruísmo / egocentrismo. 

Politicologia: a antidemocracia explícita; o autocratismo; o autoritarismo; o cesarismo;  

o tatalitarismo; a política narcisista; a política isolacionista. 

Legislogia: a Lei de Le Chapelier (“entre o Estado e o indivíduo não há nada”). 

Filiologia: a autofilia; a egofilia; a hedonofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Ba-

ratrosfera (SAB); a síndrome de Münchausen. 

Maniologia: a idolomania de todas as naturezas; a megalomania. 

Holotecologia: a oniroteca; a absurdoteca; a egoteca; a psicossomatoteca; a excentri-

coteca; a recexoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autassediologia; a Egocarmologia; a Somatolo-

gia; a Psicossomatologia; a Antropologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Cons-

cienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin antiassistencial; a pessoa superindividualista; a pessoa não-solidá-

ria. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o cidadão anticomu-

nitário; o adepto do Gersismo; o alpinista social; o autopata; o personalista. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a cidadã anticomuni-

tária; a adepta do Gersismo; a alpinista social; a autopata; a personalista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens personitor; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

pathopensenicus; o Homo sapiens megapathologicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo 

sapiens autassediator; o Homo sapiens acriticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: personalismo transitório = o egocentrismo instintivo da criança ainda em 

desenvolvimento da personalidade; personalismo permanente = o egoísmo estratificado e maduro 

da conscin já adulta. 

 

Culturologia: a cultura do jeitinho. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Grupocarmologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 atitudes indiscutíveis de individualismo ou personalismo destrutivo, com variações sobre  

o mesmo tema, dentro do holopensene do grupo de convivialidade: 

01.  Antidemocracia. Quem se estigmatiza exibindo postura rotineiramente precipitada 

e antidemocrática. 

02.  Antigrupocarmologia. Quem toma atitude com efeitos grupais sem consultar ou 

ouvir a opinião dos companheiros e responsáveis colocando o carro adiante dos bois. 

03.  Antipensenologia. Quem ignora o hábito da Higiene Mental e da autorreflexão sem-

pre sem elaborar o pensene antes de falar e agir. 

04.  Autismologia. Quem desenvolve a própria existência sem estabelecer círculo social, 

mas de modo autista fechado. 

05.  Coloquiologia. Quem sempre corta todo diálogo, reunião ou assembleia para agir 

isoladamente. 

06.  Conscienciocentrologia. Quem se manifesta de maneira deslocada e imprevisível 

surpreendendo negativamente os colegas de trabalho no escritório. 

07.  Ditadurologia. Quem lidera de modo explicitamente autocrático, despótico, ditato-

rial ou totalitarista. 

08.  Familiologia. Quem age, em casa, na condição de carrasco, ultrapassando o clima 

de concórdia do regime doméstico ou da família. 

09.  Holopensenologia. Quem desconhece o holopensene do grupo evolutivo agindo 

como se vivesse sozinho na Terra. 

10.  Interprisiologia. Quem atua, hoje, repetidamente de modo impulsivo e se arrepende 

de novo, amanhã, ampliando as interprisões grupocármicas. 

11.  Legislogia. Quem ignora os estatutos e os contratos, firmados democraticamente, as-

sumindo posturas intempestivas incompatíveis. 

12.  Vinculologia. Quem elimina o vínculo consciencial no desenvolvimento dos traba-

lhos da instituição da qual participa. 

 

Evoluciologia. Segundo a Experimentologia, sem a eliminação absoluta do egão ou um-

bigão do personalismo é impraticável à conscin alcançar, por exemplo, 7 estágios evolutivos, aqui 

dispostos na ordem funcional: 

1.  Epiconologia: a condição do epicentrismo consciencial cosmoético. 

2.  Tenepessologia: a prática interassistencial, diária, da tenepes. 

3.  Interassistenciologia: a condição de minipeça dentro do maximecanismo interassis-

tencial multidimensional. 

4.  Parapercepciologia: a autovivência do extrapolacionismo parapsíquico promovido 

por amparadores extrafísicos. 

5.  Extrafisicologia: o emprego do acesso avançado às Centrais Extrafísicas. 

6.  Maxiproexologia: o nível da liderança democrática nos megaempreendimentos cons-

cienciológicos da maxiproéxis. 

7.  Despertologia: o domínio da condição pessoal de desassediado permanente total ou  

o ser desperto, homem ou mulher. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o personalismo, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Antropolatria:  Somatologia;  Nosográfico. 

05.  Cabotinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  COMPREENSÃO  DA  VIDA  INTERATIVA,  INEVITÁVEL 
COM  AS  REALIDADES  DO  COSMOS,  PRATICAMENTE 

DIVIDE  AS  CONSCIÊNCIAS  ENTRE  EGOCÊNTRICAS 
E  ALTRUÍSTAS,  NAS  DEZENAS  DE  NAÇÕES  DA  TERRA. 

 

Questionologia. Qual propensão predomina em você, leitor ou leitora: a egocêntrica ou  

a altruísta? Desde quando? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2007; páginas 572, 621, 622, 642 e 743. 
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P E R S O N A L I Z A Ç Ã O    D A    E N C I C L O P É D I A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A personalização da Enciclopédia é a técnica formada pelo conjunto de 

ações capaz de tornar pessoal o exemplar do leitor, ou leitora, da Enciclopédia da Conscienciolo-

gia, inteiramente específico de acordo com as próprias necessidades intelectuais, profissionais, 

pesquisísticas ou evolutivas, acrescentando notas em todas as páginas de interesse do volume ou 

volumes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo personalização vem do idioma Francês, personnaliser, “personi-

ficar a abstração; fazer alusões que visam a alguém; tornar pessoal”. Surgiu no Século XIX.  

O vocábulo enciclopédia procede também do idioma Francês, encyclopédie, derivado do idioma 

Latim Tardio, encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egkúklios paideia, “en-

sino circular, panorâmico”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Enciclopédia da Conscienciologia personalizada. 2.  Livro indivi-

dualizado. 

Neologia. As duas expressões compostas minipersonalização da Enciclopédia e mega-

personalização da Enciclopédia são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Enciclopédia da Conscienciologia impessoalizada. 2.  Livro desper-

sonalizado. 

Estrangeirismologia: a ajuda do laptop pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente da associação de 

ideias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a personalização da Enciclopédia; a personalização da leitura; a personaliza-

ção da pesquisa; a personalização da busca na Internet; a personalização do produto intelectual;  

o estilo pessoal; as neoperspectivas; a associação de ideias especializadas; o exemplar pessoal 

maceteado; a classificação do verbete de acordo com a pesquisa pessoal; os sublinhamentos em 

amarelo; a especialização profissional; as anotações de palestras, cursos e tertúlias; as mil notas 

de rodapé ou nas margens das páginas; os originais fetais pessoais; a erudição; a polimatia; o di-

cionário cerebral, sinonímico, pessoal; o dicionário cerebral, analógico, poliglótico, pessoal. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a tecnoteca; a encicloteca; a mentalsomatoteca; a estilo-

teca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Bibliotecologia Pessoal; a Arquivística 

Pessoal; a Argumentologia; a Enciclopediologia; a Discordanciologia; a Refutaciologia; a Hetero-

criticologia; a Estilisticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto. 

 

Masculinologia: o voluntário da IC; o intermissivista; o tertuliano; o professor itineran-

te; o pesquisador; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o heterocrítico; o re-

visor. 

 

Femininologia: a voluntária da IC; a intermissivista; a tertuliana; a professora itinerante; 

a pesquisadora; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a heterocrítica; a revi-

sora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipersonalização da Enciclopédia da Conscienciologia = o ato de 

assinar o exemplar (ou exemplares) no frontispício; megapersonalização da Enciclopédia da 

Conscienciologia = o ato de anotar o exemplar (ou exemplares) de capa a capa. 

 

Culturologia: a cultura pessoal. 

Acurácia. Sob a ótica da Autopesquisologia, a técnica da personalização da Enciclopé-

dia não é atitude egocêntrica, mas indica acurácia nas investigações detalhistas dos assuntos para 

o pesquisador em geral, ou grupal, e para o pesquisador, ou pesquisadora, independente. Por in-

termédio desse recurso, o estudioso consegue obter maior cosmovisão do panorama de investigação. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a personalização da Enciclopédia, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

1.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

2.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

3.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

6.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

7.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA,  OBVIAMENTE, 
FOI  CONSTRUÍDA  PARA  TODOS  OS  INTERESSADOS,  MAS 

RACIONAL  E  PRAGMATICAMENTE  ACABA  SENDO  CON- 
SULTADA  PELO  LEITOR,  OU  LEITORA,  INDIVIDUALMENTE. 

 

Questionologia. O exemplar (ou exemplares) da Enciclopédia da Conscienciologia 

pertencente ao leitor (ou leitora) permanece fechado ou anotado com heterocríticas? É possível 

compartilhar dessas heterocríticas? 
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Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
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P E R S O N A    V E R B E T O G R Á F I C A  
( V I V E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A persona verbetográfica é o personagem ou papel paradidático e paras-

social vivenciado pela conscin, homem ou mulher, no processo do verbetorado da Enciclopédia 

da Conscienciologia, a partir da imersão no holopensene pesquisado, predominante e evocador do 

tema em foco e da atuação do amparo extrafísico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra do idioma Latim, persona, significa “máscara; figura; papel re-

presentado por algum ator; pessoa; indivíduo”. Surgiu, no idioma Português, no Século XX.  

O termo verbo deriva do mesmo idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, 

opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Sé-

culo XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de composição grafia provém do idio-

ma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Personagem verbetografológica. 2.  Persona verbetológica. 3.  Papel 

desempenhado pelo verbetógrafo. 4.  Persona neoenciclopediológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas persona verbetográfica, persona verbetográfica 

veterana e persona verbetográfica jejuna são neologismos técnicos da Vivenciologia. 

Antonimologia: 1.  Persona literária. 2.  Persona artística. 3.  Persona teatral. 4.  Más-

cara social. 

Estrangeirismologia: as nuances da atuação; a autossuperação das dramatis personae 

reciclofílicas; os ensaios práticos do script existencial; o cast interassistencial; o Verbetarium;  

a performance exemplarista dos intermissivistas verbetógrafos; o ato de dar “tempo ao tempo” na 

escrita sem perder o timing proéxico interassistencial; a atuação non-stop tarística. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autovivências verbetografológicas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Vivência: pérola 

tarística. 

Coloquiologia: o ato de vestir a carapuça verbetográfica; o ato de enfrentar a chapa 

quente verbetográfica; o fato de os amparadores aproveitarem até o berro do boi. 

Ortopensatologia: – “Vivências. A pesquisa e o debate sobre os achados pesquisísti-

cos são as melhores vivências evolutivas da consciência lúcida”. “A boa conscin escritora não di-

gita palavras, digita vivências”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autovivência verbetográfica; o holopensene 

pessoal da coerência; os grafopensenes; a grafopensenidade; os criticopensenes; a criticopenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene pessoal da autoincorruptibilidade; o ho-

lopensene da autoconscienciometria; a megaconvergência dos reciclopensenes a partir da verba-

ção verbetográfica; a reciclopensenidade; os lateropensenes providenciais; a lateropensenidade re-

solutiva verbetológica. 

 

Fatologia: a vivência prioritária relativa ao tema em análise; as diversas versões da 

consciência afloradas a partir da verbetografia; as versões de si mesmo assentadas na tematologia 

em foco; as vivências personalíssimas, possíveis e necessárias apenas à própria persona verbeto-

gráfica; as vivências autorreeducativas antes, durante e após a escrita do verbete; o exemplo pes-

soal parapedagógico; o aproveitamento da condição verbetográfica de cobaiagem; a autoverbação 

pública do verbetógrafo-cobaia; a autoridade autoral do verbetógrafo empenhado; a condição de 

fulcro interassistencial; a predisposição às reciclagens; o verbetógrafo enquanto protagonista de 
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sincronicidades; as coincidências significativas verbetológicas; a sincronicidade da vida com as 

realidades enciclopediológicas; a força das evocações a partir da vontade de acertar; a vivência re-

ferencial; a influência do ambiente social; a persona a sós; a persona em grupo; a narrativa verbe-

tográfica enriquecida pelas autovivências reciclogênicas; a autovivência das necessidades evoluti-

vas pessoais; as palavras sem conteúdo; a falta da ratificação do exemplarismo; a verbação neces-

sária para a eficácia tarística; o inventário retributivo das experiências personalíssimas; a subjeti-

vidade generalizável; a autexperimentação como sendo a Metodologia Pesquisística da Conscien-

ciologia; o expediente neoenciclopediológico; o Tertuliarium, megapalco do show da vida multi-

dimensional; o usufruto das benesses verbetográficas; a Impactoterapia Verbetográfica aplicada 

ao autor-cobaia de si mesmo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a evocação de 

consciexes assistíveis a partir da intencionalidade autoral; os palcos multidimensionais de assis-

tência; a bagagem holobiográfica pessoal compondo o cast interassistencial; a assim; a desassim; 

as sincronicidades multidimensionais; a convergência com o fluxo do Cosmos; a parapercepção 

de sincronicidades correlatas; o parafato de o amparo extrafísico aproveitar a predisposição  

e o ambiente verbetográfico; o parafato de o amparo extrafísico “segurar” a finalização do verbete 

estando ainda o autor sem as vivências interassistenciais necessárias; a Evocaciologia Verbetográ-

fica; a promoção de oportunidades evolutivas pelos amparadores extrafísicos; os parafatos viven-

ciados na Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico; a inteligência evolutiva 

(IE) do verbetógrafo receptivo às achegas reciclogênicas da equipex; os extrapolacionismos para-

psíquicos em prol da autovivência da persona verbetográfica; a homeostase holossomática facul-

tando a conexão cérebro-paracérebro; os paraaportes conscienciográficos; o neopapel multidi-

mensional do verbetógrafo verbaciologista. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pedagógico autoridade moral–força presencial–casuísti-

ca pessoal; o sinergismo equação conscienciográfica–verbação exemplarista; o sinergismo auto-

discernimento-autodesempenho-modéstia; o sinergismo errata consciencial–verbetorado; o si-

nergismo pensamentos-sentimentos-energias da temática em análise; o sinergismo papel do ver-

bete–papel do verbetógrafo; o sinergismo labcon pessoal (Autoverbetologia)–labcon grupal 

(Tertuliologia). 

Principiologia: o princípio racional de não ir contra os fatos; o princípio de os fatos 

orientarem a pesquisa; o princípio da vivência pessoal (VP); o princípio da sincronicidade 

interdimensional; o princípio de o assistente (verbetógrafo) ser o primeiro a ser assistido durante 

a verbetografia; o princípio de os fatos corroborarem os argumentos; o princípio de a autovivên-

cia qualificar a tares; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da teática; o princí-

pio da descrença (PD). 

Codigologia: o poder tarístico da exemplificação do código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da autorreciclagem intracons-

ciencial; a técnica da autoconsciencioterapia verbetográfica. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Enciclopedismo Cons-

cienciológico (ENCYCLOSSAPIENS); o voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cos-

moética Internacional (CCCI); o voluntariado teático da tares. 

Laboratoriologia: o labcon verbetográfico. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos. 

Efeitologia: o efeito da verbação na eficácia da tares; os efeitos evolutivos da verbeto-

grafia; os efeitos proexológicos da verbetografia; os efeitos autorreciclogênicos da verbetogra-

fia; o efeito da verbetografia na ampliação da autoconsciencialidade; o efeito da errata consci-

encial no estrelato da persona verbetográfica; o efeito da reescrita restauradora na vivência da 

persona verbetográfica. 
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da vivência da persona verbetográ-

fica. 

Ciclologia: o ciclo autoverbetográfico; o ciclo autovitimização-autorreciclagem; o ciclo 

verbetográfico prescrição temática–superação consciencial. 

Enumerologia: a tese verbetográfica; o ensaio temático; a estreia neoideativa; o elenco 

assistente; o palco tarístico; os bastidores interdimensionais; a plateia de assistidos. 

Binomiologia: o binômio oportunidade-necessidade; o binômio performance da perso-

na verbetográfica–estreia do verbetógrafo; o binômio Tertuliarium–palco multidimensional;  

o binômio teática-verbação; o binômio sincronicidade-sinergismo; o binômio escrita pessoal–de-

bate grupal; o binômio ser-estar; o binômio verbetógrafo–persona verbetográfica. 

Interaciologia: a interação tema-verbetógrafo; a interação conteúdo vivencial–agente 

da tares; a interação evocação-vivência. 

Crescendologia: o crescendo ensaio temático–temporada verbetográfica; o crescendo 

autorreflexão-autexposição-autocura. 

Trinomiologia: o trinômio palco-ribalta-bastidores do verbetorado; o trinômio autopes-

quisa-autoconscienciometria-verbetografia. 

Polinomiologia: o polinômio assistidos–protagonistas–personagens assistentes–para-

preceptores; o polinômio conscienciográfico artigo-verbete-livro-tratado. 

Antagonismologia: o antagonismo  autoridade vivencial / autoridade constituída; o an-

tagonismo amparador expondo / assediador impondo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a exposição do mesmo exemplo somente ser pedagogica-

mente eficaz quando citado por expositor teático. 

Politicologia: a proexocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a verbetofilia; a enciclopediofilia; a abertismofilia; a neo-

filia; a coerenciofilia; a amparofilia. 

Fobiologia: a eliminação da neofobia autoral. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Amiel. 

Maniologia: a superação da mania de nunca se sentir pronto(a) para assistir. 

Mitologia: o mito do acaso; o mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a encicloteca; a consciencioteca; a convivioteca; a cognoteca; a didatico-

teca; a grafoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Vivenciologia; a Verbetografologia; a Amparologia; a Evocacio-

logia; a Autexperimentologia; a Recexologia; a Coerenciologia; a Parapedagogiologia; a Cosmoe-

ticologia; a Neoenciclopediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a persona verbetográfica; a conscin completista; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o te-

nepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; 

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciô-
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metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verbetographus; o Homo sapiens scriptor; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Ho-

mo sapiens argumentator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens taristicus; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: persona verbetográfica veterana = a vivenciada pelo pesquisador madu-

ro, parapsíquico, ciente do papel pessoal catalisador a partir do verbetorado; persona verbetográ-

fica jejuna = a vivenciada pelo pesquisador iniciante, disperso, sem atenção quanto aos fatos e pa-

rafatos correlacionados ao verbetorado. 

 

Culturologia: a cultura da Teaticologia; a cultura da verbação; a cultura da Interassis-

tenciologia. 

 

Taxologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 tipos 

de verbetes, capazes de delinear as personas verbetográficas vivenciadas pelos coautores da Enci-

clopédia da Conscienciologia: 

1. Verbete autoprescritivo: a indicação autotarística recexofílica. 

2. Verbete distributivo: a partilha dos saberes e autexperiências sedimentadas. 

3. Verbete fixador: a ancoragem cognitiva consolidadora de neocondição evolutiva. 

4. Verbete heteroprescritivo: a recomendação ideativa interpares, reciclogênica. 

5. Verbete profilático: a medida preventiva para a preservação da saúde consciencial. 

 

Cronêmica. Consoante a Cronêmica, eis, na ordem lógica, 5 fases propícias às vivências 

da persona verbetográfica: 

1. Durante a pesquisa temática. 

2. Durante a escrita em si. 

3. Durante a revisão. 

4. Durante a defesa. 

5. Após a publicação na Internet. 

 

Elenco. Conforme a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 per-

fis de conscins passíveis de compor o elenco de personas verbetográficas: 

1. Neoverbetógrafo: autor do primeiro verbete. 

2. Pré-verbetógrafo: solicitante de tema para título. 

3. Professor: docente de verbetografia. 

4. Revisor: orientador, preceptor nas diversas etapas de consecução do verbete. 

5. Tematólogo: especialista em títulos e temas de verbetes. 

6. Tertuliano e teletertuliano: leitor, questionador e debatedor ativo dos verbetes. 

7. Verbetógrafo veterano: autor de vários verbetes. 

 

Temática. A escolha do tema a ser escrito e o autoposicionamento do verbetógrafo sina-

lizam à equipex amparadora de função as possibilidades (Liberologia ou Determinismologia)  

e disponibilidades (Abertismologia ou Neofobiologia) dos envolvidos em prol de eventos interas-

sistenciais. 
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Casuisticologia. Conforme a Multidimensiologia, eis, em ordem alfabética, 12 exemplos 

diversificados de personas verbetográficas, vivenciadas de modo mais ou menos lúcido pelos ato-

res envolvidos: 

01. Acertologia. A vivência reparadora do retroerro reconhecido. 

02. Assistenciologia. A vivência incentivadora da superação de trafares, interpares. 

03. Autossuperaciologia. A vivência autossuperadora do gargalo existencial trafarista. 

04. Comunicologia. A vivência reciclogênica da inibição pessoal comunicativa. 

05. Conviviologia. A vivência restaurativa de relações interpessoais de retrovidas. 

06. Desassediologia. A vivência auto e heterodesassediadora mentalsomática. 

07. Grupocarmologia. A vivência conciliadora grupocármica. 

08. Habitologia. A vivência mantenedora da neocondição existencial recente. 

09. Profilaxiologia. A vivência profilática da tendência pessoal nosográfica mapeada. 

10. Reciclologia. A vivência sustentadora da reciclagem pessoal em andamento. 

11. Taristicologia. A vivência tarística do esclarecimento, então possível ao familiar. 

12. Trafalologia. A vivência constatadora de trafal pessoal autoimperdoável. 

 

Autexemplologia. Os neoenciclopedistas tarísticos debatem os achados pesquisísticos  

e exemplificam as vivências pessoais, superando as elucubrações filosóficas teóricas. 

Neoparadigmologia. As diversas vivências da persona verbetográfica ratificam a mag-

nitude da conscienciografia (lato sensu), alicerçada pelo paradigma consciencial, ao potencializar 

a tares pela experimentação teática exemplarista, compondo o sinergismo intraconsciencialidade- 

-policarmalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a persona verbetográfica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

02. Autexposição  recicladora:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03. Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

04. Autopesquisologia  Verbetográfica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

05. Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06. Fato  interveniente:  Vivenciologia;  Neutro. 

07. Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08. Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09. Recexologia  Conscienciográfica:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

10. Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

11. Reescrita  restauradora:  Acertologia;  Homeostático. 

12. Teatro  conscienciográfico:  Evocaciologia;  Homeostático. 

13. Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

14. Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

15. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  AMPARADA  DA  PERSONA  VERBETOGRÁFICA  

PODE  MAXIMIZAR  A  RECUPERAÇÃO  DE  CONS  MAGNOS  

E  POTENCIALIZAR  RECICLAGENS,  A  PARTIR  DO  AUTEM-
PENHO  EXEMPLARISTA,  ASSISTENCIAL  E  COSMOÉTICO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já observou ou vivenciou a condição de persona 

verbetográfica? Qual o nível de aprofundamento sobre a performance pessoal? 
 

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. 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 

1.709. 

 

D. D. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17330 

P E R S P I C Á C I A    E S T R A T É G I C A  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A perspicácia estratégica é a capacidade de agudeza e sagacidade de  

a conscin, homem ou mulher, direcionar ou dividir a atenção na percepção e parapercepção dos 

detalhes, nuances e sutilezas associando ideias e esquemas, em situações inesperadas ou não, en-

quanto mecanismo de tomada de decisões ou construção de novos conceitos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo perspicácia procede do idioma Latim, perspicacia, “qualidade 

de perspicaz; sagacidade”. Surgiu no Século XVII. A palavra estratégia provém do idioma Gre-

go, stratégía, “o cargo do comandante de alguma armada; o cargo ou a dignidade de determinado 

ministro da guerra na antiga Atenas; o pretor, em Roma; manobra ou artifício militar”. Apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Acuidade estratégica. 2.  Sagácia estratégica. 3.  Sagacidade direcio-

nada. 4.  Percepção tática. 5.  Agudeza estratégica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 8 cognatos derivados do vocábulo perspicácia: 

imperspicácia; imperspicaz; perspicacíssima; perspicacíssimo; perspicaz; perspicuidade; perspí-

cua; perspícuo. 

Neologia. As duas expressões compostas perspicácia estratégica primária e perspicácia 

estratégica avançada são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Inépcia estratégica. 2.  Visão obnubilada. 3.  Atenção dispersa. 

Estrangeirismologia: o insight; o modus operandi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Mentalsomatologia do detalhismo perspicaz. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Perspicácia: 

estratégia mentalsomática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da concentração mental; os taquipensenes; a taqui-

pensenidade; os criticopensenses; a criticopensenidade; a autopensenização crítica; a desordem 

pensênica; os pensenes criativos; a autopensenização criativa; o predomínio da lógica na penseni-

zação; os neopensenes; a neopensenidade; a versatilidade pensênica. 

 

Fatologia: a perspicácia estratégica; a visão técnica; a percepção detalhista; a observa-

ção minuciosa; o pragmatismo; a evitação do imediatismo; as etapas não vivenciadas; a impaciên-

cia egoica; a ansiedade; a persuasão; a impulsividade; a empolgação passageira; a intolerância in-

telectual; a negociação patológica; a negociação sadia; a intuição; a inspiração; a improvisação;  

o reflexo somático aprimorado; a observação direcionada; a criatividade produtiva; a busca por 

soluções; a visualização espacial; os autoquestionamentos construtivos; o direcionamento da con-

centração; a agilidade mental; o taquipsiquismo; a memorização visual; a memória auditiva; a ela-

boração rápida de estratégias; a antecipação de situações; a conclusão ágil de ideias; o abertismo 

consciencial; a curiosidade automotivadora; a aprendizagem facilitada; o calculismo cosmoético; 

a estruturação do plano B; o ato de olhar adiante; a argumentação mentalsomática; o autoposicio-

namento firme; a capacidade de simplificar; a análise e solução de problemas a partir de diferen-

tes pontos de vista; a capacidade de agir com facilidade; a perspicácia aplicada na realização de 

tarefas; a adaptabilidade rápida aos diferentes contextos de vida; a aplicação do discernimento an-

tes do emocionalismo; as reciclagens conscienciais das autoperspectivas pessoais; a tomada de 

decisão por meio de estratégias predeterminadas; a superação dos travões cognitivos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a autolucidez parapsíquica; a projetabilidade lúcida (PL); o senso 

de perspectiva da conscin parapsíquica; a conscientização da realidade multidimensional; a vivên-

cia extrafísica do estudo; a participação nas Dinâmicas Parapsíquicas; a assimilação rápida das 

inspirações do amparo extrafísico; a manutenção da soltura mentalsomática; a prevenção profilá-

tica dos acidentes de percurso de efeitos físicos e parapsíquicos; a atenção na dimensão extrafísi-

ca; a exteriorização de energias assistenciais; a confirmação extrafísica de ideias através da sina-

lética energética e parapsíquica; a parapercepção antecipada de situações. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da flexibilidade mental; o sinergismo autorrecolhimento 

íntimo–taquipsiquismo; o sinergismo Pensenologia-Comunicologia-Interassistenciologia; o si-

nergismo automotivação evolutiva–autodisciplina; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-

intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo quantidade-qualidade da informação; o si-

nergismo da autopensenização sadia. 

Principiologia: o princípio do respeito interconsciencial; o princípio de não brigar con-

tra os fatos; o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princí-

pio da autorreeducação consciencial; o princípio da convivialidade homeostática; o princípio da 

qualificação da autolucidez; o princípio da acuidade nas priorizações; o princípio da comunica-

ção sadia; o princípio da autenticidade cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da cosmovisão consciencial. 

Tecnologia: a técnica da construção de cenas; a técnica dos mapas mentais; a técnica 

do detalhismo; a técnica da autorganização; a técnica do debate útil; a técnica de refletir profun-

damente antes de agir; a técnica argumentativa cosmoética; a técnica de associação de ideias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma. 

Neossinapsologia: a perspicácia estratégica possibilitando neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo funcional das neoideias; o ciclo da criatividade; o ciclo da interas-

sistencialidade; a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existen-

ciais; o ciclo atenção-observação-conclusão; o ciclo vontade–intenção–concentração mental–aten-

ção; a eficácia do ciclo problema-solução; o ciclo parapercepção-reflexão-lucidez. 

Enumerologia: a perspicácia estratégica na priorização; a perspicácia estratégica na re-

solução dos impasses evolutivos; a perspicácia estratégica nas rotinas úteis; a perspicácia estra-

tégica na interassistência; a perspicácia estratégica na intelectualidade; a perspicácia estratégica 

na lucidez multidimensional; a perspicácia estratégica nas decisões mais lúcidas. A perspectiva 

patológica; a perspectiva errônea; a perspectiva tendenciosa; a perspectiva acertada; a perspectiva 

cognitiva; a perspectiva multidimensional; a perspectiva interassistencial. 

Binomiologia: o binômio detalhe-observação; o binômio percepção-cognição; o binômio 

crise-crescimento; o binômio concentração mental–atenção dividida. 

Interaciologia: a busca da interação velocidade do pensamento–comunicação verbal;  

a interação pensenização-escrita; a interação perspicácia estratégica–cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia; o crescendo monovisão-cos-

movisão-omnivisão; o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio concen-

tração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio consistência-coerência-racionalidade. 

Polinomiologia: o polinômio megafocalidade-criticidade-racionalidade-reflexidade. 

Antagonismologia: o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo focagem autopen-

sênica / devaneio; o antagonismo enfoque dispensável / enfoque prioritário; o antagonismo me-

gafoco autopensênico / atenção dividida; o antagonismo zoom / panorama. 
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Legislogia: a lei do maior esforço no exercício da atenção aos detalhes perceptivos e pa-

raperceptivos. 

Filiologia: a neofilia; a mentalsomatofilia; a logicofilia; a gnosiofilia; a conscienciofilia; 

a leiturofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a superação da neofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da pressa; a supressão da síndrome do ansio-

sismo; a nulificação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a fracassomania; a megalomania. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; 

a Comunicologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriticolo-

gia; a Heuristicologia; a Cerebrologia; a Paracerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; 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 duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbe-

tógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens vigilans; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens cog-

nitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: perspicácia estratégica primária = o direcionamento da atenção detalha-

da, intrafísica, para a tomada de decisão profissional; perspicácia estratégica avançada = o predo-

mínio da atenção detalhada, multidimensional, para a tomada de decisão proexogênica. 

 

Culturologia: a cultura da Tecnologia; a cultura do planejamento; a cultura da lucidez 

multidimensional; a cultura da lógica mentalsomática; a cultura de pensar antes de agir; a cultu-

ra da prevenção; a cultura da Cosmoeticologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a perspicácia estratégica, 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.  Acurácia  consciencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

04.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

08.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

09.  Percentual  de  racionalidade:  Autorraciocinologia;  Neutro. 

10.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Qualificação  do  autotaquipsiquismo:  Taquipensenologia;  Homeostático. 

12.  Racionalização:  Autorraciocinologia;  Neutro. 

13.  Senso  de  perspectiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

14.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

15.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

 

A  PERSPICÁCIA  ESTRATÉGICA  SOMADA  À  COSMOÉTICA  

CONTRIBUI  EFETIVAMENTE  NA  QUALIFICAÇÃO  INTERAS-
SISTENCIAL  E  NO  PREDOMÍNIO  DO  MENTALSOMA  NOS  

PLANEJAMENTOS  DAS  MANIFESTAÇÕES  CONSCIENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a perspicácia estratégica na percepção dos 

detalhes cotidianos? Qual perspicácia predomina no planejamento das estratégias pessoais, a in-

trafísica ou a multidimensional? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 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 
318 e 328. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 130, 372  

e 388. 

 

R. L. F. 
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P E R T E N C I M E N T O    P E S S O A L  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pertencimento pessoal é a condição de autossubmissão e, portanto, de 

autodestinação da consciência às condições existenciais, ou ao próprio destino, de acordo com  

o nível da autoinconsciência ou autoconsciência quanto à evolução consciencial, no âmbito da 

qualidade do emprego teático da inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo pertencer vem do idioma Latim, pertinesc(e)re, e este de perti-

nere, “pertencer a; ser propriedade de”. Apareceu no Século XIII. O termo pertencimento surgiu 

no Século XIV. A palavra pessoal deriva também do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apare-

ceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pertença pessoal. 2.  Autopertence. 3.  Heteropertence. 4.  Autoper-

tencimento. 5.  Heteropertencimento. 6.  Autoprioridade evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo pertenci-

mento: autopertença; autopertence; autopertencimento; heteropertença; heteropertence; hetero-

pertencimento; pertença; pertence; pertencente; pertencer. 

Neologia. As 4 expressões compostas pertencimento pessoal, pertencimento pessoal hu-

mano, pertencimento pessoal tecnológico e pertencimento pessoal paraprocedente são neologis-

mos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Autoconsciência evolutiva. 2.  Autolucidez evolutiva. 

Estrangeirismologia: as performances pessoais, evolutivas, cosmoéticas; o Evolutiona-

rium; o selfmade man; a selfmade woman. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolutividade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os grupopensenes;  

a grupopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a autopensenização reconfor-

tante de pertencer a algo maior a si mesmo. 

 

Fatologia: o pertencimento pessoal; o senso de pertencimento; o pertencimento pessoal 

à Natureza; o pertencimento pessoal escolhido pela consciência; os níveis de pertencimentos 

pessoais; a enorme diferença entre a consciência sem lucidez dominada pelo determinismo, na 

condição de pertença dos contingenciamentos existenciais, e a consciência com lucidez capaz de 

escolher o próprio destino por meio do livre arbítrio; o compartilhamento de experiências; o espe-

lhamento interconsciencial; os espaços sociogeográficos comuns; a coesão grupal; o vocabulário 

específico; as gírias; os bordões; as atitudes e comportamentos padronizados; os gestos; as postu-

ras; as preferências comuns; o vestuário; a moda; o uniforme; os acessórios; as crises de pertenci-

mento culminando nas dissidências ideológicas; a sensação de omnipertencimento do universalis-

mo teático; as prerrogativas cosmoéticas geradas pela autorracionalidade evolutiva; a holomaturi-

dade da consciência, quando senhora das próprias atribuições evolutivas, no desempenho avança-

do do próprio papel individual, autolúcido, na estrutura complexa do Cosmos. 

 

Parafatologia: a condição patológica de pertencimento da consciência possessa à cons-

ciência possessora; a condição evoluída da consciência na condição de minipeça multidimensio-

nal, autoconsciente, do maximecanismo interassistencial; a autovivência do estado vibracional 
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(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a primazia inteligente da pertinên-

cia à paraprocedência quando sadia; a condição da desperticidade consciencial; a condição do te-

leguiamento autocrítico interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolução pessoal–evolução grupal. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio universalista 

da vida sem fronteiras; o princípio da consciência tender à associação com outras. 

Codigologia: os códigos grupais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) atuando na 

reafirmação ou no descarte de pertencimentos pessoais; o respeito autocrítico do código grupal de 

Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas conscienciométricas; as téc-

nicas de convivência sadia. 

Voluntariologia: o voluntariado engajado nas causas comuns. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Recexólogos; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos. 

Efeitologia: os efeitos aglutinadores do sentimento de pertencimento; os efeitos patoló-

gicos das interprisões grupocármicas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo seriexológico intermissão-ressoma-dessoma; o ciclo 

uniões-separações-reuniões interconscienciais. 

Enumerologia: os critérios de pertencimento; as formas de pertencimento; os graus de 

pertencimento; os vínculos de pertencimento; as linguagens de pertencimento; os sinais de per-

tencimento; os símbolos de pertencimento. 

Binomiologia: o binômio Proxêmica-Cronêmica; o binômio costumes-tradições; o binô-

mio Experimentologia-Autopesquisologia. 

Interaciologia: a interação pertencimento-identidade; a interação consciência–veículo 

consciencial–dimensão consciencial. 

Crescendologia: o crescendo consciência dominada pelo Cosmos–consciência domina-

dora do Cosmos; o crescendo minidissidências ideológicas–maxidissidências ideológicas. 

Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento; o tri-

nômio filiações subcerebrais–filiações afetivas–filiações mentaissomáticas. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio pertinência-participação-comprometimento-corresponsabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo Natureza / Tecnologia; o antagonismo evolução pes-

soal / regressão pessoal; o antagonismo evolutivo consciência insciente na condição de mero 

acessório usado pela Natureza / consciência lúcida dominadora da Natureza; o antagonismo 

pertencimento vitalício / pertencimento temporário; o antagonismo sectarismo / universalismo;  

o antagonismo cooperação / competição. 

Paradoxologia: o paradoxo patológico da consciência já humana vivendo na condição 

de objeto de uso pessoal de outra; o paradoxo nosológico da escravização interconscins. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da afinidade; a lei da empatia evolutiva; a lei do maior esforço evolu-

tivo. 

Filiologia: a conviviofilia; a grupofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a evo-

luciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: o descomprometimento crônico na síndrome do buscador-borboleta;  

a síndrome do canguru. 
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Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a convivioteca; a socio-

logicoteca; a mentalsomatoteca; a autocriticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Automaturologia; a Autocogniciologia;  

a Autopriorologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Priorologia;  

a Autodiscernimentologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência-acessório; a consciência-apêndice; a consciênçula; a consréu 

ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana in-

consciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem-objeto; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;  

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a mulher-objeto; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparado-

ra intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compas-

sageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a siste-

mata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens cohaerens; o Homo 

sapiens determinator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens 

cognopolita; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutio-

logus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pertencimento pessoal humano = a condição da pessoa submissa, acima 

de tudo, à Natureza, aos instintos somáticos ou à vida intrafísica transitória; pertencimento pes-

soal tecnológico = a condição da pessoa submissa, acima de tudo, aos efeitos da Tecnologia,  

à Eletronótica ou à vida fisicalista; pertencimento pessoal paraprocedente = a condição da pessoa 

submissa à evolução multidimensional, autolúcida, promovida e mantida pela própria inteligência 

evolutiva, universalista, cosmoética. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia Pessoal; a Multiculturologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

a classificação das categorias das 26 realidades básicas do Cosmos, na intimidade da qual a cons-

ciência evolui, neste caso, relativas aos pertencimentos pessoais, como síntese da Holofilosofia da 

Conscienciologia: 

01.  Dimensões: as dimensões existenciais; a Cosmologia. 

02.  Consciência: você, a Humanidade e a Para-Humanidade. 
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03.  Energia imanente: a base das energias conscienciais (ECs), as alavancas evolutivas 

da consciência ou o ene dos autopensenes. 

04.  Objetos naturais: as realidades da Natureza ou os envoltórios da consciência, frutos 

da energia imanente, depois dos 4 veículos conscienciais fundamentais. 

05.  Consciência versus objetos naturais: sendo o soma o primeiro objeto mais relevan-

te e a Antiecologia a pior manifestação da conscin. 

06.  Ciência: a aplicação racional, teática, mais avançada das modalidades de inteligên-

cias compostas da consciência. 

07.  Tecnologia: a área especulativa, derivada da Ciência, a criadora dos artefatos transi-

tórios. 

08.  Objetos artificiais: os artefatos transitórios gerados pelo Homem e derivados do bi-

nômio Ciência-Tecnologia. 

09.  Consciência versus objetos artificiais: a área evolutiva positiva quando se evita  

a patologia do consumismo paroxístico. 

10.  Pertencimento comunitário: volitivo; mutável. 

11.  Pertencimento consanguíneo: nato; Genética; a procedência física. 

12.  Pertencimento cósmico: existencial; permanente. 

13.  Pertencimento étnico: nato; vitalício. 

14.  Pertencimento familiar: volitivo; mutável. 

15.  Pertencimento geográfico: volitivo; mutável. 

16.  Pertencimento grupocármico: inato; pluriexistencial. 

17.  Pertencimento humano primário: à Natureza, mera condição amaurótica. 

18.  Pertencimento humano secundário: à Tecnologia, mera condição efêmera. 

19.  Pertencimento humano evoluído: à Extrafisicologia, à Multidimensionalidade,  

à Paraprocedenciologia ou à Autevoluciologia Maior, a condição perduradoura. 

20.  Pertencimento ideológico: volitivo; mutável. 

21.  Pertencimento linguístico: nato; vitalício; a língua mãe. 

22.  Pertencimento paraprocedencial: inato; mutável. 

23.  Pertencimento pátrio: nato; vitalício; a nacionalidade. 

24.  Pertencimento planetário: nato; vitalício. 

25.  Pertencimento profissional: volitivo; mutável. 

26.  Pertencimento sociocultural: a Mesologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o pertencimento pessoal, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Ficha  evolutiva  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

07.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Maxiconquista  atual:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Meta  optata:  Autevoluciologia;  Neutro. 

10.  Nível  desenvolvimental:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Onicompetência  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Ponto  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Primado  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
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15.  Recorde  homeostático:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  EXATA  DO  PREDOMÍNIO  DA  CONDI-
ÇÃO  DO  PERTENCIMENTO  PESSOAL  FORNECE  À  CONS- 
CIN  LÚCIDA  O  NÍVEL  DA  PRÓPRIA  IDENTIDADE  EVOLUTI- 
VA,  REALISTA,  NUA  E  CRUA,  NO  MOMENTO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Algum pertencimento predomina em você, leitor ou leitora? De qual 

natureza? 
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P E R T I N Ê N C I A    E V O L U T I V A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pertinência evolutiva é a condição da conscin lúcida capaz de manter  

o predomínio das manifestações autopensênicas de modo apropriado, ou seja, invariavelmente no 

megafoco prioritário da própria evolução consciencial, cosmoética, universalista, interassisten-

cial, sem desvios regressivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pertinência deriva do idioma Latim, pertinencia, “o que diz respei-

to a; coisas próprias, acomodadas”, de pertinere, “pertencer a; propriedade de; ir ou estender-se 

até; chegar a; entestar com; dirigir-se para; abranger”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo evolu-

tivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de 

percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Coerência evolutiva. 02.  Harmonia evolutiva. 03.  Pertinacidade 

evolutiva. 04.  Perseverança evolutiva. 05.  Danura evolutiva; persistência evolutiva. 06.  Consis-

tência proexológica. 07.  Autempenho evolutivo. 08.  Dinâmica evolutiva. 09.  Fidedignidade cos-

moética; fortidão cosmoética. 10.  Autocriticidade cosmoética; finca-pé megafocal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos do vocábulo pertinência: imperti-

nência; impertinente; pertinente. 

Neologia. As 3 expressões compostas pertinência evolutiva, pertinência evolutiva básica 

e pertinência evolutiva avançada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Despropósito pessoal; inadequação evolutiva. 02.  Desvio evoluti-

vo. 03.  Regressismo evolutivo. 04.  Despriorização impertinente; incorrigibilidade ilógica.  

05.  Contumácia automimética; irredutibilidade anticosmoética. 06.  Rebeldismo regressivo.  

07.  Erronia reincidente; zina antievolutiva. 08.  Insistência dolosa; voluntariosidade irracional. 

09.  Embirração etológica; persistência patológica. 10.  Obstinação ilógica; teimosice psicótica. 

Estrangeirismologia: os esforços evolutivos ad rem; a autocrítica das ações on time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autoprioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade consciencial; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; as automanifestações pensênicas concernentes à evolução cons-

ciencial. 

 

Fatologia: a pertinência evolutiva; a adequação pessoal à dinâmica evolutiva; a coragem 

no enfrentamento da autevolução lúcida; a dinamização técnica da própria evolução; a capacidade 

de ajuizar; o senso autocrítico; o desconfiômetro; o mancômetro; a autoconsciência crítica cos-

moética; os autoquestionamentos autocríticos; a autovigilância ininterrupta; a autoverificação per-

manente da natureza da intencionalidade pessoal; a autorreflexão cosmoética; a coragem para en-

frentar os autotrafores e autotrafares; a busca de autodesafios cosmoéticos; a implantação de cir-

cunstâncias adequadas aos fins evolutivos; a adequabilidade evolutiva dos interesses pessoais; os 

argumentos pertinentes; a obtusidade da impertinência antievolutiva; os atos mentaissomáticos 

coerentes com a evolução consciencial; as ações da conscin coerentes com o fluxo das realidades 

do Cosmos; as pesquisas pertinentes à Cosmoeticologia; a provocação de crises de crescimento;  

o ato de colocar-se voluntariamente em chapas quentes; a sucessão ininterrupta de autossupera-

ções evolutivas; a intraconsciencialidade em constante reformulação; a Recexologia constante;  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17340 

a motivação pelo autaprimoramento contínuo; a perseverança nos propósitos cosmoéticos; a per-

sistência na vivência da Teaticologia Cosmoética; a mudança incansável do bloco de interesses 

quando necessário; a sustentação operosa dos esforços libertários. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a sinergia pessoal com a evolução consciencial. 

Principiologia: o princípio da evolução interminável; o princípio da evolução inarre-

dável. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da medida consciencial. 

Tecnologia: as técnicas evolutivas; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas au-

toconsciencioterápicas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico ajustado à autoproéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos acumulativos dos ajustes constantes à evolução consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; as  neossi-

napses da interassistencialidade fixadas para o resto da vida humana. 

Ciclologia: o neociclo da automaturidade intraconsciencial a partir do Curso Intermis-

sivo (CI). 

Enumerologia: os autodesenvolvimentos pertinentes; as autorreflexões pertinentes; os 

interesses pertinentes; os objetivos pertinentes; os questionamentos pertinentes; os projetos perti-

nentes; as providências pertinentes. 

Binomiologia: a pertinência do binômio admiração-discordância; o binômio fluxo evo-

lutivo–contrafluxo social; o binômio autorreflexões periódicas–autocorreção de rumos. 

Interaciologia: a interação do encaixe da própria existência ao mecanismo evolutivo;  

a interação crítica-autocrítica; a interação autolucidez-automemória-autocognição-autodiscerni-

mento. 

Crescendologia: o crescendo do ajuste da autoproéxis à maxiproéxis; o crescendo re-

gressivo apego-capricho-teimosia-birra; o crescendo refletir antes–falar depois; o crescendo 

cosmoético autocrítica-heterocrítica; o crescendo autocrítica apurada–CPC vivenciado–autode-

sassédio realizado. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio da decisão aqui- 

-agora-já; o trinômio pertinência-agudeza-perspicácia. 

Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aperfeiçoamento. 

Antagonismologia: o antagonismo firmeza / teimosia; o antagonismo perseverança / in-

flexibilidade; o antagonismo paciência ativa com a realidade / sujeição passiva à realidade. 

Paradoxologia: o paradoxo do esforço uniforme na cognição da assimetria evolutiva. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: o aumento gradativo da autocognição quanto às leis básicas da evolução; as  

leis do Cosmos. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia. 

Mitologia: a queda do mito da inexistência de regressão evolutiva. 

Holotecologia: a evolucioteca; a sincronoteca; a correlacionoteca; a mentalsomatoteca; 

a disciplinoteca; a argumentoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Autocriteriologia;  

a Holomaturologia; a Autorrecexologia; a Teaticologia; a Cosmoeticologia; a Interaciologia;  

a Mentalsomatologia; a Autodesassediologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin pugnaz; a personalidade estrênua; o ser humano obfirmado; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pertinens; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens 

systemata; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autoperqui-

sitor; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pertinência evolutiva básica = a do inversor ou inversora existencial; 

pertinência evolutiva avançada = a da conscin na terceira idade física. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pertinência evolutiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autojustificativa:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

08.  Nução:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 
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A  PERTINÊNCIA  EVOLUTIVA  É  DEMONSTRAÇÃO  CABAL  

DA  AUTOVIVÊNCIA  TEÁTICA  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA 
PELA  PESSOA,  HOMEM  OU  MULHER,  EM  QUALQUER  

IDADE,  TEMPO,  LATITUDE  OU  FORMAÇÃO  CULTURAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento à pertinência evolutiva? Você em-

prega alguma técnica para se manter atualizado quanto à acumulação dos ganhos evolutivos? 
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P E S C O Ç O  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pescoço é a região anatômica do corpo humano, ou soma, entre o tronco 

e a cabeça. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra pescoço procede do idioma Espanhol Antigo, pescoço, atualmen-

te pescuezo, forma dissimilada de poscoço, constituída pelo prefixo pos, derivado do idioma La-

tim, post, “detrás”, e de coço, mais tarde cueço, “recipiente para farinha”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Interação cabeça-corpo humano. 2.  Porta-colar. 3.  Cachaço. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo pescoço: ca-

já-de-pescoço; carne-de-pescoço; pescoçada; pescoção; pescoceado; pescoceador; pescocear; 

pescoceira; pescoceiro; pescocinho; pescoçudo; pescotapa. 

Neologia. As duas expressões compostas pescoço curto e pescoço comprido são neolo-

gismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Tronco somático. 2.  Cabeça humana. 

Estrangeirismologia: o turista (rubberneck) com pescoço de borracha. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Fisiologia Humana. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões populares a respeito do tema: “tinha dúvidas até o pes-

coço”; “sacrificou o próprio pescoço”; “na reta final do páreo, competiam pescoço a pescoço”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Profilaxia Evolutiva; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: o pescoço; a Anatomia do androssoma; a Anatomia do ginossoma; a Fisiolo-

gia do androssoma; a Fisiologia do ginossoma; a interação cabeça-tronco; os guizos atados ao 

pescoço; o fato de o réu sentir a corda no pescoço; a condição da pele do pescoço atestar o nível 

do envelhecimento da pessoa; os equipamentos de segurança para a área do pescoço; os proteto-

res de pescoço; os exercícios de alongamento para a preservação dos movimentos saudáveis do 

pescoço; a relação simbólica do pescoço com a divisão emocional entre corpo e mente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a relação da área 

do pescoço com a área da nuca nas sensações energéticas dos assédios interconscienciais; a barba 

e os cabelos longos sendo protetores energéticos naturais da área do pescoço. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fisiológico corpo-máquina–máquina funcional. 

Principiologia: o princípio do detalhismo. 

Tecnologia: as técnicas ergonométricas; as técnicas de massagem; as técnicas de reedu-

cação postural. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Anatomistas; o Colégio Invisível dos Fisiologistas. 

Efeitologia: os efeitos colaterais dos instrumentos, aparelhos e máquinas componentes 

do corpo humano; os efeitos estéticos do posicionamento do pescoço na convivialidade. 

Ciclologia: o ciclo de utilização do corpo humano; o ciclo assim-desassim. 
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Binomiologia: o binômio garganta-nuca. 

Interaciologia: a interação usuário-soma; a interação energética laringochacra–chacra 

nucal. 

Crescendologia: o crescendo Fisiologia Humana–funcionalidade tecnológica. 

Polinomiologia: o polinômio subumano girafa-avestruz-garça-cisne. 

Antagonismologia: o antagonismo Fisiologia Humana / Estética fisiológica; o antago-

nismo Tecnologia Avançada / Estética antifuncional; o antagonismo mão na mão / canga no pes-

coço; o antagonismo postura altiva / postura cabisbaixa. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana e Subumana. 

Filiologia: a biofilia; a tecnofilia; a cienciofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Bull-nixon; a síndrome de Klipel-Feil. 

Holotecologia: a somatoteca; a macrossomatoteca; a antissomatoteca; a anatomoteca; 

a androteca; a ginoteca; a dietoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Somatometria; a Geneticologia; a Ergonomia;  

a Intrafisicologia; a Instrumentologia; a Anatomia Humana; a Fisiologia Humana; a Profilaxia;  

a Homeostaticologia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; as mulheres-girafas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens instrumentalis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sa-

piens biophilicus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pescoço curto = o pescocinho, em geral da pessoa de baixa estatura, reta-

co, pícnico; pescoço comprido = o pescoçudo, em geral da pessoa de alta estatura, longilíneo ou 

de corpo humano mais avantajado. 

 

Culturologia: a cultura da Somatologia; a Multiculturologia da Holossomatologia;  

o idiotismo cultural das mulheres-girafas. 
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Caracterologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 92 

realidades existenciais relativas à Anatomia e à Fisiologia do pescoço da conscin na vida intrafí-

sica e relacionadas com seres subumanos: 

01.  Alergia (Bijuterias; Dermatologia). 

02.  Aljaraz (Guizos). 

03.  Aljorze (Chocalhos). 

04.  Aorta (Cardiologia). 

05.  Área erógena (Sexossomatologia). 

06.  Atlas e áxis: C1 e C2 (Vertebrologia). 

07.  Asfixia (Pneumologia). 

08.  Badadouro. 

09.  Barba (Androssomatologia). 

10.  Bufarinha. 

11.  Caçoleta. 

12.  Cachecol (Cachenê; Echarpe; Foulard). 

13.  Cadeias linfonodais (Sistema linfático). 

14.  Canga. 

15.  Cangote. 

16.  Carne de pescoço. 

17.  Carótida. 

18.  Cervicobraquialgia (Algiologia). 

19.  Cicatrizes (Experimentologia). 

20.  Circular de cordão (Fetologia). 

21.  Colar. 

22.  Colar cervical (Traumatologia). 

23.  Colarinho branco (Criminologia). 

24.  Coleira. 

25.  Coluna cervical (Anatomia Humana). 

26.  Cordão. 

27.  Cordas vocais (Laringologia). 

28.  Correntes dependuradas. 

29.  Crucifixo (Aulicismo; Religiosismo). 

30.  Decapitação (Degolação; Criminologia). 

31.  Deglutição. 

32.  Dog tag (Militarismo). 

33.  Enforcamento (Pena capital; Criminologia). 

34.  Esôfago cervical (Engasgamento; Gastroenterologia). 

35.  Estola. 

36.  Estrangulamento (Criminologia). 

37.  Forca (Jurisprudência; Anticosmoética). 

38.  Garganta. 

39.  Gargantilha (Pendentif; Afogador; Fugador). 

40.  Garrote vil (Criminologia). 

41.  Gola (Alta; rulê). 

42.  Golilha. 

43.  Gorjeira. 

44.  Gravata (Sociologia). 

45.  Guarda-peito. 

46.  Guilhotina (Jurisprudência; Anticosmoética). 

47.  Guizos. 

48.  Hérnia discal (Neurologia). 

49.  Hioide (Anatomia Humana). 

50.  Hipertireodismo (Endrocrinologia). 
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51.  Hipotireodismo (Endrocrinologia). 

52.  Jugular. 

53.  Laringectomia. 

54.  Laringite. 

55.  Laringochacra (Energossomatologia). 

56.  Lenço. 

57.  Luxação (Traumatologia). 

58.  Medalha. 

59.  Medula neural (Neurologia). 

60.  Medula oblonagata (Bulbo; Neurologia). 

61.  Micropoliadenopatia. 

62.  Mordida do vampiro (Mitologia). 

63.  Mulheres-girafas (Mianmar). 

64.  Músculo plastisma (Miologia). 

65.  Músculos (Miologia). 

66.  Nervos cervicais (Neurologia). 

67.  Nucalchacra (Energossomatologia). 

68.  Papada (Obesidade; Patologia). 

69.  Paratireoide. 

70.  Perigalho. 

71.  Patuás (Misticismo). 

72.  Pelerine. 

73.  Pescoçada. 

74.  Pescoção. 

75.  Pescócia (Armadura para pássaros). 

76.  Pescocinho (Gola branca eclesiástica). 

77.  Pescoço submano (Cisne – Swanneck; Galinha; Girafa; Peru). 

78.  Pescoçudo. 

79.  Pescotapa. 

80.  Pomo-de-adão (Androssomatologia). 

81.  Receptor de perfume. 

82.  Rotação da cabeça. 

83.  Rugas (Gerontologia). 

84.  Tapa-nuca. 

85.  Tipoia. 

86.  Tiracolo (Boldrié). 

87.  Tireoide (Bócio; Papo; Endocrinologia). 

88.  Tonsilas palatinas (Amígdalas; Imunologia). 

89.  Torcicolo (Miologia; Traumatologia). 

90.  Traqueostomia (Cirurgia Humana). 

91.  Vasos (Hematologia). 

92.  Xale. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o pescoço, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 
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05.  Canga  tribal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Coleira  do  ego:  Egologia;  Neutro. 

07.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

08.  Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

10.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Usabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  PESCOÇO  É  COMPONENTE  INDISPENSÁVEL  À  VIDA  
DO  CORPO  HUMANO  DO  HOMEM  E  DA  MULHER.  NIN- 

GUÉM  CONSEGUE  VIVER  SEM  PESCOÇO  NESTA  DIMEN- 
SÃO  INTRAFÍSICA,  DAÍ  A  IMPORTÂNCIA  DESTE  ESTUDO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a função do pescoço na própria 

vida? Você cuida do próprio pescoço? 
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P E S Q U I S A    C U R I O S A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pesquisa curiosa é a investigação capaz de comunicar elevado grau de 

envolvimento intelectual, sadio, técnico ou paratécnico na conscin investigadora, homem ou 

mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idioma 

Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por toda 

parte; informar-se; inquirir; perguntar, indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII. O vocá-

bulo curioso procede do idioma Latim, curiosus, “cuidadoso; diligente; que busca ou procura com 

cuidado; desejoso de saber; indiscreto; imprudente”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Investigação curiosa. 2.  Perquirição curiosa. 3.  Desvendamento do 

fato. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo pesquisa: 

pesquisa-ação; pesquisabilidade; pesquisação; pesquisador; pesquisadora; pesquisar; pesquisá-

vel; pesquisística; pesquisístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas minipesquisa curiosa, maxipesquisa curiosa e me-

gapesquisa curiosa são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Dogmática antipesquisística. 2.  Ignorantismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento pesquisístico. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pesquisa-

dor: curioso profissional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o carregamento na autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a pesquisa curiosa; o fato atrativo; o fato-chamariz; o fato insólito; o fenôme-

no surpreendente; as ocorrências chamativas; o objetivo do interesse das pessoas; a curiosidade 

intelectual; o despertamento da curiosidade científica; a curiosidade heurística; a destrutividade 

da Cosmoética e da Impactoterapia; o casal incompleto; a existência do Ignorantismo. 

 

Parafatologia: o cérebro vazio; a agendex; a arapuca energética; as gafes extrafísicas 

(paragafes); o monólogo psicofônico; o cipriene; o extrapolacionismo parapsíquico; o paradever; 

o parafato atrator; o autoabraço; a Paradireitologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium. 

Enumerologia: a autorreciclagem; a neocosmovisão; o ar rarefeito; o sangue novo; o no-

vo horizonte; a inovação; o neoexemplo. 

Trinomiologia: o trinômio curiosidade-automotivação-perseverança. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia. 
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Holotecologia: a curiosoteca; a bizarroteca; a exoticoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Curiosologia; a Heu-

risticologia; a Mentalsomatologia; a Argumentologia; a Discernimentologia; a Criticologia; a Au-

tocriteriologia; a Macrossomatologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia. 

 

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; as consciexes em geral; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipesquisa curiosa = a autopesquisa do cordão de prata, a conexão  

básica entre o psicossoma e o soma pessoais; maxipesquisa curiosa = a pesquisa interdimensional 

da comunex Interlúdio; megapesquisa curiosa = a pesquisa da personalidade extrafísica do Se-

renão. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de pesquisas curiosas e originais, compondo verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia, capazes de indicar abordagens para a ampliação do entendimento da curiosidade científica 

sadia mais transcendente: 

01.  ASSINVÉXIS. 

02.  Dicionário cerebral analógico. 

03.  Iniciativa planetária pioneira. 

04.  Interlúdio. 

05.  Jubileu evolutivo. 

06.  Macrossoma idiota. 

07.  Macrossomatologia. 

08.  Ofiexologia. 

09.  Tenepessismo. 
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10.  Verbaciologia. 

 

Evoluciologia. Segundo a Holomaturologia, a Conscienciologia já permite a você, mais 

interessado, viver dispensando para sempre as multimilenares muletas da Socin patológica, por 

exemplo: a evocação, a prece, a oração, a vela e outros recursos de idolatria e dependência inter-

consciencial. 

 

Intraconscienciologia. No âmbito da Experimentologia, há, por exemplo, 12 disciplinas 

íntimas curiosas dentro do universo da Intraconscienciologia, aqui dispostas na ordem alfabética: 

01.  Autocoerenciologia. 

02.  Autoconscienciologia. 

03.  Autocriteriologia. 

04.  Autodeterminologia. 

05.  Autodiscernimentologia. 

06.  Autointencionologia. 

07.  Autointraconscienciologia. 

08.  Autolucidologia. 

09.  Autoortopensenologia. 

10.  Autoparacerebrologia. 

11.  Autotemperamentologia. 

12.  Autovoliciologia. 

 

Priorologia. Do ponto de vista da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

4 modalidades de pesquisas prioritárias, lógicas, para a conscin lúcida: 

1.  Perfilologia. A pesquisa de gente é mais importante se comparada à pesquisa de má-

quinas. 

2.  Mentalsomatologia. A pesquisa do mentalsoma é mais relevante se comparada à pes-

quisa do soma. 

3.  Cosmoeticologia. A pesquisa fundamental da Cosmoeticologia é melhor se compara-

da à pesquisa dos processos intrafísicos e fugazes da Socin. 

4.  Parapercepciologia. A pesquisa dos parafatos do autoparapsiquismo é prioritária se 

comparada à pesquisa dos fatos ou fenômenos intrafísicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pesquisa curiosa, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

2.  Autografia  cutânea:  Somatologia;  Neutro. 

3.  Bamburriologia:  Proexologia;  Neutro. 

4.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

5.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

6.  Inexistência:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  CURIOSA  SADIA  ATRAI  MENTALSOMATI- 
CAMENTE  A  CONSCIN  POTENCIALIZANDO  OS  ATRIBUTOS  

MENTAIS  CONJUGADOS  E  ABRINDO  O  CAMINHO  PARA  

OS  ACHADOS  HEURÍSTICOS  DAS  MEGAVERPONS. 
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Questionologia. Qual foi, até hoje, a pesquisa mais curiosa para você? Em qual área de 

conhecimento? Tal pesquisa marcou a proéxis? 
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P E S Q U I S A    D O    E R R O  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pesquisa do erro é a investigação pessoal, minuciosa, sobre a causa do 

erro, equívoco, engano, omissão ou desvio cometido a fim de esclarecer melhor a qualidade dos 

centros de interesse e as lacunas da estrutura do universo pesquisístico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do 

idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por 

toda parte; informar-se; inquirir; perguntar, indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII.  

O termo erro vem do idioma Latim, error, “desvio; erro; falta; engano”. Surgiu no mesmo Sécu-

lo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pesquisa do equívoco. 2.  Pesquisa do engano. 3.  Pesquisa da 

omissão. 

Neologia. As duas expressões compostas pesquisa imediata do erro e pesquisa mediata 

do erro são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisa do acerto. 2.  Pesquisa do achado. 

Estrangeirismologia: a falta de know-how evolutivo; a mentis defatigatio; o existentiale 

vacuum; o blackout da razão; a errância ad nauseam; o lapsus amoralis; a overdose de equívocos 

pessoais contínuos; o nonsense evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Autopesquisologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conscin assertiva; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes;  

a tecnopensenidade; a autopensenização omnicrítica. 

 

Fatologia: a pesquisa do erro; a pesquisa do equívoco; a pesquisa do engano; a pesquisa 

da omissão; a pesquisa do lapso; a pesquisa do desvio; a pesquisa da causa do próprio erro como 

compensação investigativa; a investigação minuciosa do lapso como prevenção a fim de não se 

cometer o mesmo engano; o ato de pentear com pente fino as realidades focalizadas; o aprofunda-

mento sofisticado das autopesquisas; a intensificação das autocríticas técnicas; o distúrbio aleató-

rio experimental; a anormalidade; a anomalia; o incidente inconveniente; o prejuízo; a megaen-

tropia; o distúrbio endêmico; o pertúrbio; a gafe; a disfunção; o erro de cálculo; o ato falhado;  

a fonte desconhecida de erro; a desatenção; a frustração; o estresse; o desvio de rumo; a intoxica-

ção; o contágio enfermiço; a alucinação; o sinistro; a aberração; a surpreendência; a extrapauta;  

a ocorrência insólita; o enigma técnico; o fenômeno concomitante; a interveniência súbita; a inter-

ferência brusca; o retrocedimento; o contratempo; a defesa do acerto; a tríade da erronia; o erro 

de abordagem; o erro de avaliação; o erro de cálculo; o erro de juízo; o erro de rota; o erro enco-

berto; o erro cumulativo; o acerto geral dos erros pessoais; a pesquisa do erro como sendo o pri-

meiro passo do acerto; os testes exaustivos; os indicadores de erros; a análise das raízes e deriva-

ções dos erros atuais; o fato dos custos da pesquisa do erro serem  inferiores aos custos da persis-

tência no erro; a casuística de erros passados minimizando erros futuros. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a identificação do erro parapsíquico; as raízes multimilenares dos 

erros de conduta. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de nenhum erro justificar outro; o princípio evolutivo “não 

corrigir o erro alheio é errar também”; o princípio cosmoético de não acumpliciamento com  

o erro identificado; o princípio da verpon. 

Codigologia: a autoincorruptibilidade no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as técnicas para delimitação da margem de erro aceitável; a técnica do 

detalhismo conjugada à técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos. 

Efeitologia: o efeito nocivo dos erros de raciocínio; o efeito bola de neve dos erros in-

questionados. 

Ciclologia: o ciclo doentio de erronias consecutivas; o ciclo dos enganos não corrigidos 

a tempo; o ciclo dos erros judiciários cometidos, acobertados e mantidos; o ciclo cadenciado 

erro pessoal identificado–correção imediata; o ciclo erros-retificações-acertos. 

Enumerologia: os erros primários; os erros formais; os erros conteudísticos; os erros 

reincidentes; os erros interpretativos; os erros cronicificados; os erros judiciários. 

Binomiologia: o binômio erro-ignorância; o binômio erro-negligência; o binômio erro- 

-malintenção; o binômio erros admissíveis–erros inadmissíveis; o binômio erros pontuais–erros 

sistêmicos. 

Interaciologia: a interação pesquisa do erro–pesquisa da solução; a interação proativi-

dade retificadora–confiabilidade pessoal. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo cosmovisiológico ressaltando 

erros antes despercebidos. 

Trinomiologia: o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio tentativa-erro- 

-acerto. 

Polinomiologia: o polinômio ensaios-erros-conjeturas-refutações. 

Antagonismologia: o antagonismo pesquisa do erro / pesquisa do acerto; o antagonis-

mo pesquisa profilática do erro / pesquisa reparadora do erro. 

Paradoxologia: o paradoxo de a abstração levar tanto ao erro crasso quanto ao achado 

científico genial. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à fidedignidade dos achados pesquisísticos. 

Filiologia: a neofilia. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito do saber absoluto. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Errologia; a Autoprofilaxiologia; a Pros-

pectivologia; a Autocogniciologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Autopriorolo-

gia; a Autexperimentologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens acraticus; o Homo sapiens 

decidophobicus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens 

autocorruptus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens 

defectorescissus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens imperfectus; o Homo sapiens 

aprioristicus; o Homo sapiens antidefectivus; o Homo sapiens indefectivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pesquisa imediata do erro = a investigação do equívoco em cima do lan-

ce do engano cometido, imediatamente; pesquisa mediata do erro = a investigação do equívoco 

tempos depois do engano cometido. 

 

Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Refutaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pesquisa do erro, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

07.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Erro  digno:  Errologia;  Nosográfico. 

09.  Erro  evolutivo  crasso:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Erro  sutil:  Errologia;  Nosográfico. 

11.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

13.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Pseudoerro:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17355 

A  QUALIDADE  DA  INVESTIGAÇÃO  DO  ERRO,  NO  TEMPO  

E  NO  ESPAÇO,  ESPECIFICA  RACIONALMENTE  A  QUALI-
FICAÇÃO  DO  PESQUISADOR,  DO  CENTRO  DE  INTERES-
SES  E  DA  ESTRUTURA  DA  PESQUISA  EM  ANDAMENTO. 

 

Questionologia. Como aborda você, leitor ou leitora, os próprios erros de pesquisa? Vo-

cê pesquisa de imediato o equívoco ou deixa estar para ver como fica? 
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P E S Q U I S A D O R    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pesquisador conscienciológico é o homem ou a mulher atuando sem li-

mites quanto à liberdade cosmoética de investigação e de informação urbi et orbi dos achados das 

pesquisas no universo da Conscienciologia, mesmo as mais avançadas ou de ponta quanto à mul-

tidimensionalidade e ao parapsiquismo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pesquisador procede do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do 

idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por 

toda parte; informar-se; inquirir, perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no 

Século XIII. A palavra consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma 

coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo consci-

re, “ter conhecimento de”. Surgiu no mesmo Século XIII. O elemento de composição logia pro-

vém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 

1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Experimentador conscienciológico. 02.  Investigador consciencioló-

gico. 03.  Cientista conscienciológico. 04.  Parapesquisador conscienciológico. 05.  Paracientista 

conscienciológico. 06.  Descrenciologista conscienciológico. 07.  Cientista da Conscienciologia; 

conscienciólogo pesquisador.  08.  Pesquisador-sensitivo da Conscienciologia. 09.  Pesquisador 

independente da Conscienciologia. 10.  Pesquisador generalista da Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas pesquisador conscienciológico, pesquisador cons-

cienciológico jovem e pesquisador conscienciológico maduro são neologismos técnicos da Expe-

rimentologia. 

Antonimologia: 1.  Ficcionista. 2.  Achista. 3.  Crente deificador. 4.  Crédulo. 5.  Beato. 

6.  Pesquisador eletronótico. 7.  Onirólogo. 8.  Conscin projeciofóbica. 

Estrangeirismologia: os findings das verpons conscienciológicas; o laptop de campo do 

pesquisador; o kit do jovem pesquisador conscienciológico; o punctum cecum da pesquisa;  

o breakthrough pesquisístico; o Projectarium; o Retrocognitarium; o Autopesquisarium; o Tene-

pessarium; o Cosmocognitarium; o Verponarium; o Tertualiarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade do mentalsoma pesquisológico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal saturado pelas pesquisas conscienciais avançadas; 

os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopen-

senidade; o holopensene pessoal da Refutaciologia; a autopensenização carregada no pen. 

 

Fatologia: o pesquisador da Conscienciologia na condição de primeira cobaia; o fato de, 

em certo nível de autolucidez, toda consciência, racionalmente, tornar-se pesquisadora da evolu-

ção consciencial; a pesquisa integral; o Caderno do Autopesquisador; o Dia do Pesquisador;  

o abertismo consciencial; o pesquisador independente; a pesquisa abrindo caminho para a maxi-

proéxis grupal; a publicação das pesquisas; o Conselho Científico da UNICIN; o senso omnipes-

quisístico; a postura omniquestionadora; a Descrenciologia vivida; a indissociação teática; a ra-

cionalidade cosmoética; o autodiscernimento evolutivo; o autodidatismo ininterrupto; o comparti-

lhamento gratuito das descobertas; a significação universal dos achados pesquisísticos sobre  

a consciência; a escala evolutiva de indicações quanto ao Cosmos; as demandas pesquisísticas 

ainda incognoscíveis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as autopesquisas parapsíquicas; as parapesquisas; o fato lastimável 

de ao pesquisador eletronótico, quando dedicado às pesquisas não-participativas convencionais, 

ser impraticável a psicometria pessoal do objeto pesquisado; a cientificidade parapsíquica; o exer-

cício paracientífico; as parapesquisas de campo; as expedições multidimensionais; as variáveis 

extrafísicas reperspectivando e expandindo abordagens investigativas; a integração cosmovisioló-

gica conhecimento-paraconhecimento; a autossustentação holossomática das pesquisas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre pesquisador veterano e pesquisador calouro; o si-

nergismo (trio) pesquisador-sensitivo-erudito; o sinergismo bagagem existencial vasta–atributos 

conscienciais aprimorados. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio essencial do Cosmos consciência- 

-energia; o princípio da verpon; o princípio da irrelevância dos estudos mateológicos (incognos-

cíveis). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando todas as práxis do pes-

quisador, homem ou mulher. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a Metodologia Paracientífica da teo-

ria do paradigma consciencial; a teoria do corpo (ou paracorpo) objetivo; a teoria do Homo sa-

piens serenissimus. 

Tecnologia: o desenvolvimento, validação, implementação e aperfeiçoamento de técni-

cas para se viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; a doação tarística do próprio labo-

ratório consciencial (Labcon); a autopesquisa em ambiente natural no laboratório consciencioló-

gico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo multidimensional das pesquisas conscienciológicas. 

Neossinapsologia: a recuperação dos cons magnos por meio das autopesquisas cons-

cienciológicas. 

Ciclologia: o ciclo natural metodológico das pesquisas científicas; o ciclo pesquisístico 

indagar-conjecturar-examinar-comprovar-refutar. 

Binomiologia: o binômio teoria (1%)–vivência (99%); o binômio princípio teórico–co-

nhecimento prático; o binômio pesquisador-experimentador; o binômio comparar experiências– 

–constituir consensos. 

Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação pesquisador-cobaia; a intera-

ção ação local–visão global; a interação autor-leitor; a interação cientista-paracientista; as inte-

rações interdisciplinares; a interação comunidade científica–mídia; a interação pesquisística 

profunda consciência pesquisadora–objeto de pesquisa; a interação onipresente Fatuística-Para-

fatuística; a interação inevitável observador-objeto; a interação cosmovisiológica autopesquisa- 

-heteropesquisa. 

Crescendologia: o crescendo Ciência-Paraciência; o crescendo cobaia-pesquisador-au-

tocobaia; o crescendo gescons-megagescon. 

Trinomiologia: o trinômio Ciência-Tecnologia-Socin; o trinômio raciocinador-pesqui-

sador-refutador; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio holofilo-

sófico Megafraternologia-Universalismo-Cosmoeticologia; o trinômio neoparadigmático holos-

somaticidade-seriexialidade-multidimensionalidade; o trinômio grafotécnico detalhismo-exausti-

vidade-circularidade. 
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Polinomiologia: o polinômio observar-criticar-refletir-compreender-reformular-pro-

gramar as próprias ações. 

Antagonismologia: o antagonismo Ciência / Religião; o antagonismo Ciência / Arte;  

o antagonismo pesquisador racional / pesquisador dispersivo. 

Paradoxologia: o paradoxo intraconsciencial pesquisador independente intrafísico–mi-

nipeça interassistencial multidimensional dependente; o paradoxo da interdependência maxi-

proexológica do pesquisador independente; o paradoxo das autoexplorações íntimas de abran-

gência, profundidade, clareza e complexidade superiores às explorações extraconscienciais. 

Politicologia: a cientificocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paraciencio-

cracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a culturocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à compreensão da dinâmica evolutiva; a au-

toconsciência quanto à lei da ação e reação. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a auto-

criticofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a problematicoteca; a ciencioteca; a criativoteca; a heu-

risticoteca; a metodoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Pesquisologia; a Problematicologia; a Dis-

secciologia; a Evoluciologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Analiticologia; a Cos-

movisiologia; a Cosmoeticologia; a Comunicologia; a Grafopensenologia; a Assistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a equipe de pesquisadores da Conscienciologia; a consciência 

consciencióloga pesquisadora. 

 

Masculinologia: o pesquisador conscienciológico; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador conscienciológico; o projetor 

consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação; o pesquisador cosmogramático; o defensor dos fatos e parafatos; o copesquisador; o omni-

pesquisador; o autopesquisador; o heteropesquisador; o autocobaia voluntário; o conscienciolo-

gista. 

 

Femininologia: a pesquisadora conscienciológica; a acoplamentista; a agente retrocogni-

tora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;  

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológi-

ca; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora conscienciológica; a proje-

tora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher 

de ação; a pesquisadora cosmogramática; a defensora dos fatos e parafatos; a copesquisadora;  

a omnipesquisadora; a autopesquisadora; a heteropesquisadora; a autocobaia voluntária; a cons-

cienciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens megaconscientiolo-

gus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens omni-

perquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens 
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autodidacta; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens liberperquisitor; o Homo sapiens 

ideomaxidissidens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens independens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pesquisador conscienciológico jovem = o rapaz ou a moça inversores 

existenciais investigadores da Invexologia da ASSINVÉXIS; pesquisador conscienciológico ma-

duro = o investigador veterano da interassistencialidade por meio da oficina extrafísica (ofiex) 

pessoal. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Conscienciológica; a reestratificação cultural. 

 

Caracterologia. Observando a Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

100 categorias, qualificações ou perfis básicos de pesquisadores, homens e mulheres, em geral, 

inclusive com aproximações simples: 

01.  Pesquisador abastado. 

02.  Pesquisador amador: isolado. 

03.  Pesquisador analista. 

04.  Pesquisador aposentado. 

05.  Pesquisador arguidor. 

06.  Pesquisador atacadista. 

07.  Pesquisador autodidata. 

08.  Pesquisador autorrevezador multiexistencial. 

09.  Pesquisador averiguador. 

10.  Pesquisador bibliófilo. 

11.  Pesquisador-bolsista. 

12.  Pesquisador-cobaia. 

13.  Pesquisador coletor científico. 

14.  Pesquisador completista proexológico. 

15.  Pesquisador comunicador. 

16.  Pesquisador convencional: medíocre. 

17.  Pesquisador cosmoético. 

18.  Pesquisador cosmogramático. 

19.  Pesquisador curioso. 

20.  Pesquisador descobridor. 

21.  Pesquisador desperto: ou o ser desassediado permanente total. 

22.  Pesquisador detalhista. 

23.  Pesquisador ectoplasta. 

24.  Pesquisador eletronótico: fisicalista. 

25.  Pesquisador-elo. 

26.  Pesquisador enciclopedista detalhista. 

27.  Pesquisador engajado. 

28.  Pesquisador enumerador. 

29.  Pesquisador-epicon. 

30.  Pesquisador erudito: lido e reflexivo. 

31.  Pesquisador escrutador. 

32.  Pesquisador especialista. 

33.  Pesquisador especulador. 

34.  Pesquisador esquadrinhador. 

35.  Pesquisador estoquista holotecário. 

36.  Pesquisador examinador. 

37.  Pesquisador exaustivo. 

38.  Pesquisador exegeta. 
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39.  Pesquisador explorador do Cosmos. 

40.  Pesquisador extrafísico. 

41.  Pesquisador-filósofo. 

42.  Pesquisador generalista: cosmovisiologista. 

43.  Pesquisador hermeneuta. 

44.  Pesquisador heurista. 

45.  Pesquisador incansável. 

46.  Pesquisador indagador. 

47.  Pesquisador independente: livre. 

48.  Pesquisador inquiridor. 

49.  Pesquisador interassistente. 

50.  Pesquisador interdisciplinar. 

51.  Pesquisador intermissivista. 

52.  Pesquisador-inventor: heurista. 

53.  Pesquisador inversor existencial. 

54.  Pesquisador irreverente. 

55.  Pesquisador jovem: discípulo. 

56.  Pesquisador-júnior. 

57.  Pesquisador–leitor veterano. 

58.  Pesquisador lexicógrafo. 

59.  Pesquisador macrossômata. 

60.  Pesquisador minipeça interassistencial. 

61.  Pesquisador multifacético: versátil ou polivalente. 

62.  Pesquisador neologista. 

63.  Pesquisador novato: calouro ou principiante. 

64.  Pesquisador–objeto de pesquisa. 

65.  Pesquisador ofiexista. 

66.  Pesquisador paciente. 

67.  Pesquisador parapsíquico. 

68.  Pesquisador participativo. 

69.  Pesquisador pedagogo. 

70.  Pesquisador-pensador: filósofo. 

71.  Pesquisador perquiridor. 

72.  Pesquisador perscrutador. 

73.  Pesquisador perseverante. 

74.  Pesquisador pobre: improvisador. 

75.  Pesquisador poliglota: viajado. 

76.  Pesquisador polímata. 

77.  Pesquisador polimorfo. 

78.  Pesquisador politicólogo. 

79.  Pesquisador proexista tarístico. 

80.  Pesquisador-professor-autor. 

81.  Pesquisador-profissional. 

82.  Pesquisador projetor consciente. 

83.  Pesquisador rastreador de neofatos. 

84.  Pesquisador reciclante existencial. 

85.  Pesquisador reeducador. 

86.  Pesquisador refutador. 

87.  Pesquisador retomador ideológico. 

88.  Pesquisador semiconsciex. 

89.  Pesquisador-sênior. 

90.  Pesquisador-sensitivo: paraperceptivo. 

91.  Pesquisador sistemata militante. 
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92.  Pesquisador teleguiado autocrítico. 

93.  Pesquisador tenepessista. 

94.  Pesquisador tridotado consciencial. 

95.  Pesquisador varejista. 

96.  Pesquisador vendido. 

97.  Pesquisador verponológico. 

98.  Pesquisador veterano: traquejado. 

99.  Pesquisador-voluntário. 

100.  Pesquisador zetético. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o pesquisador conscienciológico, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autaniquilamento  do  pesquisador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Consciex  pesquisadora:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Contrapontologia:  Verponologia;  Neutro. 

06.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Equação  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Fato  orientador:  Pesquisologia; Neutro. 

09.  Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 

10.  Incógnita:  Pesquisologia;  Neutro. 

11.  Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 

13.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Reparo  técnico:  Autopesquisologia;  Neutro. 

15.  Zetética:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

A  TENDÊNCIA  APRESENTADA  PELO  PESQUISADOR 
OU  PESQUISADORA,  ATUANTE  NO  UNIVERSO  DA  CONS-
CIENCIOLOGIA,  É,  ANTES  DE  TUDO,  SER  CURIOSO,  PO- 
LIVALENTE  E  VALORIZADOR  DO  AUTOPARAPSIQUISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é pesquisador ou pesquisadora da Consciencio-

logia? Em qual área de investigação? 
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P E S Q U I S A D O R    I N D E P E N D E N T E  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pesquisador independente é o homem ou a mulher atuando sem limites 

quanto à liberdade cosmoética de investigação e de informação urbi et orbi dos achados das pes-

quisas, mesmo avançadas ou de ponta quanto à multidimensionalidade e ao parapsiquismo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pesquisador vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idio-

ma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por to-

da parte; informar-se; inquirir, perguntar; indagar profundamente”. Surgiu no Século XIII.  

O prefixo in provém também do idioma Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo dependente 

procede do mesmo idioma Latim, dependere, “pender de”, e este de pendere, “estar pendurado; 

ser suspenso; depender de; estar ansioso”. A palavra independente apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pesquisadora independente. 2.  Investigadora parapsíquica indepen-

dente. 3.  Investigador parapsíquico independente. 

Neologia. As 3 expressões compostas pesquisador independente, minipesquisador inde-

pendente e maxipesquisador independente são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisadora dependente. 2.  Pesquisador dependente. 

Estrangeirismologia: a vox populi; os grupos de pressão (superlobbies). 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os evulociopensenes; a evulociopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade. 

 

Fatologia: a pesquisa independente; a pesquisa dependente; a liberdade da autopesquisa; 

a opinião pública; os clamores públicos; a subserviência pessoal ao social; a sociosidade; a es-

cravidão psicológica; as coleiras sociais multifacetadas do ego; o ato de fazer média; a existência 

humana repetitiva; a automimese econômico-financeira; o grilhão da imperdível bolsa de pesqui-

sas; a grilheta do rico patrocínio; o capitalismo selvagem moderno; as opiniões majoritárias inde-

sejáveis; as interprisões grupocármicas; o bifrontismo sempre evitável; a relação família nuclear–

–independência pesquisística pessoal; a relação dependência universitária–independência pes-

quisística pessoal; a relação independência profissional–independência pesquisística pessoal;  

a relação independência econômico-financeira–independência pesquisística pessoal. 

 

Parafatologia: as autopesquisas parapsíquicas; as parapesquisas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia. Considerando a Infocomunicologia, importa enfatizar, não obstante os ar-

razoados precedentes: a pesquisa moderna e avançada do pesquisador autodidata, independente, 

homem ou mulher, não significa mais isolamento. Os Colégios Invisíveis dedicados às investiga-

ções técnico-científicas expandem-se, sem freios, por intermédio da Internet. 

Ciclologia: o ciclo da investigação independente. 
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Binomiologia: o binômio pesquisador independente–faixa etária. 

Interaciologia: a interação ideal pé-de-meia–pesquisa independente; a interação pes-

quisador independente–minipeça humana do maximecanismo assistencial multidimensional. 

Antagonismologia: o antagonismo pesquisa participativa / pesquisa não-participativa; 

o antagonismo conscin autodirigida / conscin alterdirigida. 

Paradoxologia. Pelos princípios da Conscienciometrologia, o pesquisador independente 

profissional, homem ou mulher, é quem sabe, antes de tudo, paradoxalmente, trabalhar em rede, 

colaborar em equipe, cooperar em ONG do Bem e servir voluntariamente em grupo de apoio, sem 

se sujeitar, genuflexo, à Socin ainda patológica ou à Ciência Convencional materiológica. 

Filiologia: a liberofilia. 

Holotecologia: a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Coerenciologia; a Elen-

cologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Parapercepciologia; a Refutaciologia; a Perfilolo-

gia; a Caracterologia; a Tipologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla evolutiva de parceiros pesquisadores independentes. 

 

Masculinologia: o pesquisador independente; o pesquisador independente não-fisicalis-

ta; o cientista com canga; o cientista sem canga; o agitador de ideias; o reciclante existencial;  

o maxidissidente ideológico; o pesquisador independente jovem; o pesquisador independente apo-

sentado; o pesquisador independente pobre; o pesquisador independente abastado; o autodidata;  

o retomador de tarefa; o robô humano. 

 

Femininologia: a pesquisadora independente; a pesquisadora independente não-fisicalis-

ta; a cientista com canga; a cientista sem canga; a maria-vai-com-as-outras; a agitadora de 

ideias; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora independente jovem; 

a pesquisadora independente aposentada; a pesquisadora independente pobre; a pesquisadora in-

dependente abastada; a autodidata; a retomadora de tarefa; a mulher robotizada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens liberperquisitor; o Homo sapiens liberalis; o Homo sapiens ideomaxidissidens; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens independens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipesquisador independente, homem ou mulher = quem consegue 

publicar o livro técnico das pesquisas pessoais autossuficientes; maxipesquisador independente, 

homem ou mulher = quem é capaz de aplicar, pessoalmente, de modo público e universal, sem 

exceção de contexto ou momento evolutivo, o princípio da descrença. 

 

Culturologia: o percentual de sujeição aos idiotismos culturais. 

Abrangência. No contexto da Interassistenciologia, a explosão demográfica – 6 bilhões 

e meio de pessoas na Terra (Ano-base: 2006) –, a globalização crescente da Socin e o próximo 

Estado Mundial apontam e pressionam para as pesquisas serem cada vez mais abrangentes, 

globalizantes, panorâmicas, universalistas, ou seja, detalhistas e exaustivas. 

Condutas. Sob a ótica da Holomaturologia, embora reconhecendo a interdependência 

natural entre as consciências como sendo a conduta-padrão evolutiva inevitável para todas as 

conscins, em geral, não há nenhuma contradição e, sim, sempre bem-vinda conduta-exceção, es-

pecífica, na busca e manutenção das autopesquisas, por exemplo, conscienciológicas e indepen-

dentes do homem ou da mulher, quando lúcidos e cosmoéticos, operando em favor do bem-estar 

de todos. A pesquisa independente pode enriquecer a condição da interdependência pessoal. 
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Autanálise. À vista da Parassociologia, na autanálise do pesquisador independente, ho-

mem ou mulher, importa, em primeiro lugar, a autoclassificação na escala social realista de 3 pa-

tamares, aqui dispostos na ordem evolutiva decrescente: 

1.  Vanguarda: a conscin avançada, menos comum, quanto à evolução consciencial. 

2.  Mediocridade: o elemento, mais comum, da massa humana impensante ou da ro-

béxis. 

3.  Retaguarda: a pessoa com algum traço pessoal de oligofrenia, dentro da Nosografia. 

 

Isolamento. Segundo a Intrafisicologia, o pesquisador independente se distancia tanto 

do elitismo academicista quanto do engajamento político militante. A partir de tal fato, o maior 

problema básico do pesquisador independente, homem ou mulher, é o mesmo do estudioso auto-

didata: o isolamento mentalsomático ou técnico, condição exigindo constante atenção a fim de ser 

evitada. 

Fuga. De acordo com a Experimentologia, o isolamento técnico tende a levar o pesqui-

sador independente à superespecialização e à fuga, sem intenção, do generalismo da cosmovisão 

(Cosmovisiologia), sem dúvida, prejuízo indefensável perante a evolução da proéxis. 

Autoinformação. Em função da Comunicologia, o isolamento do pesquisador indepen-

dente se assenta notadamente na deficiência da comunicação trazendo, em consequência, a dimi-

nuição da carga de informação atualizada das abordagens e encaminhamentos das pesquisas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o pesquisador independente, homem ou mulher, indica-

dos para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos interessados na Experimen-

tologia: 

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

06.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA  INDEPENDENTE  PERMITE  À  CONSCIN  LI- 
BERTAR-SE  DOS  IDIOTISMOS  CULTURAIS  OU  CONVEN-

CIONAIS,  A  FIM  DE  ALCANÇAR  A  CONDIÇÃO  DA  AUTO- 
DESPERTICIDADE  E  DO  TELEGUIAMENTO  AUTOCRÍTICO. 

 

Questionologia. Dentro da interdependência inarredável da evolução consciencial, qual 

posição você adota perante a condição do pesquisador independente? Qual a extensão  

e a profundidade da liberdade de expressão desfrutada por você? 
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P E S Q U I S A    D O S    50    P R E F Á C I O S  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pesquisa dos 50 prefácios é o procedimento técnico de a conscin lúcida 

ler atentamente, registrando os dados relevantes, 50 prefácios, introduções, apresentações, preâm-

bulos, prelúdios, exórdios ou proêmios de obras selecionadas, textos preliminares escritos pelos 

próprios autores ou autoras, a fim de expandir a cultura pessoal ou escolher temas para pesquisas 

prioritárias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivado do idio-

ma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado; procurar por to-

da parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. Apareceu no Sé-

culo XIII. O termo cinquenta provém do idioma Latim Vulgar, cinquaginta, relacionado ao idio-

ma Latim Clássico, quinquaginta, “cinquenta”. Surgiu no mesmo Século XIII. A palavra prefácio 

procede do idioma Latim, praefatio, “ação de falar ao princípio de; discurso ou advertência, ge-

ralmente breve, antecedendo alguma obra escrita; considerações prévias; preâmbulo (de algum 

decreto); exórdio; motivos (da lei); prefácio”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Técnica dos 50 prefácios. 2.  Técnica das 50 introduções.  3.  Pesqui-

sa dos 50 proêmios. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo prefácio: pre-

fação; prefaciação; prefaciador; prefaciadora; prefacial; prefaciar. 

Neologia. As 3 expressões compostas pesquisa dos 50 prefácios, pesquisa dos 50 prefá-

cios básica e pesquisa dos 50 prefácios avançada são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Leiturofobia. 02.  Ansiosismo. 03.  Antitecnia. 04.  Ficcionismo. 

05.  Onirologismo. 06.  Preguiça investigativa. 07.  Ignorantismo. 08.  Beatismo. 09.  Cérebro va-

zio. 10.  Achismo. 

Estrangeirismologia: o modus operandi da leitura técnica; a open mind; o laptop de 

campo do pesquisador; o breakthrough pesquisístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da mentalsomaticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomática; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a pesquisa dos 50 prefácios; a expansão cultural pessoal; o texto preliminar 

autoral; as anotações minuciosas; a ausculta da mensagem prefacial; a evitação da leitura das mi-

ninotas dos autores, das notícias dos editores, dos discursos preliminares e dos epílogos, pós-es-

critos, remates e fechos das obras; as profundezas hermenêuticas do pesquisador atento; o prefá-

cio tardio ou pré-póstumo; a polimatia; a linguagem culta; o suprassumo dos pensamentos evoluí-

dos; o Caderno do Autopesquisador; a investigação bibliográfica atomizadora; a Erudiciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o si-

nergismo inversor intelectual–geronte polímata; o sinergismo automotivação evolutiva–autodis-

ciplina perseverante; o sinergismo intelectivo leitura-registro-cognição. 

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; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da autocrítica 

cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria do autesforço evolutivo. 

Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica dos 50 

dicionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica do detalhismo; a técnica da exausitividade; as 

técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão 

Heterocrítica em Obra Útil; a técnica da reserva de leitura; a técnica do apetitivo intelectual;  

a técnica da paciência pesquisística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos; o Colégio 

Inivisível dos Mentalsomatologistas; o Colégio Invisível dos Lexicologistas; o Colégio Invisível 

dos Cosmovisiologistas; o Colégio Invisível dos Hermeneutas; o Colégio Invisível dos Pensenólo-

gos; o Colégio Invisível dos Polímatas. 

Ciclologia: o ciclo da investigação independente. 

Binomiologia: o binômio leitura-redação. 

Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação ação local–visão global;  

a interação autor-leitor; a interação cientista-paracientista; as interações interdisciplinares;  

a interação comunidade científica–mídia; a interação pesquisística profunda consciência pesqui-

sadora–objeto de pesquisa. 

Crescendologia: o crescendo Ciência-Paraciência. 

Trinomiologia: o trinômio Ciência-Tecnologia-Socin; o trinômio raciocinador-pesqui-

sador-refutador; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio pro-pro- 

-pro (proposta-processamento-produto); o trinômio contemplar-cogitar-ponderar; as novas pistas 

de reflexão através do trinômio recéxis-parapsiquismo-extrapolacionismo; o trinômio vontade-in-

tencionalidade-autodisciplina. 

Antagonismologia: o antagonismo repouso / exaustão; o antagonismo trabalho braçal 

/ trabalho intelectual; o antagonismo atividade / repouso; o antagonismo estresse / homeostase;  

o antagonismo autorganização / agitação; o antagonismo Ciência / Arte; o antagonismo pesqui-

sador racional / pesquisador dispersivo. 

Politicologia: a cientificocracia; a democracia; a discernimentocracia; a paraciencio-

cracia; a paradireitocracia; a lucidocracia; a culturocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assis-

tenciofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a problematicoteca; a ciencioteca; a criativoteca; a heu-

risticoteca; a metodoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Pesquisologia; a Bibliologia; a Bibliografia; 

a Comunicologia; a Leiturologia; a Multiculturologia; a Holotecologia; a Compreensiologia;  

a Heterocriticologia; a Autodiscernimentologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens conscientiometra;  

o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiolo-

gus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens scienti-

ficus; o Homo sapiens liberperquisitor; o Homo sapiens ideomaxidissidens; o Homo sapiens ho-

lomaturologus; o Homo sapiens independens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pesquisa dos 50 prefácios básica = a do jovem inversor, rapaz ou moça, 

imediata, inicial, precoce, adolescente, aquisitiva; pesquisa dos 50 prefácios avançada = a da pes-

soa na terceira idade física, madura, atualizadora, evoluída, superior, culminante. 

 

Culturologia: a cultura da Pesquisologia; a cultura da Refutaciologia; a cultura da 

Descrenciologia; a cultura conscienciológica na Cognópolis; a cultura didática; a cultura trans-

dimensional da Conscienciologia; os choques gerados pela cultura conscienciológica; a cultura 

da Mentalsomatologia. 

 

Preferenciologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 categorias de preferências técnicas, mais racionais, a serem aplicadas nas leituras pes-

quisísticas acuradas dos 50 prefácios: 

01.  Preferir a busca dos conteúdos: e não os processos formais, prefácios ficcionais de 

mera literatice ou poética. 

02.  Preferir a leitura especializada: ou de somente ler alguma obra mais chamativa, 

integralmente, sem açodamento, depois da triagem das leituras e anotações dos 50 prefácios. 

03.  Preferir a leitura integral: dos textos dos prefácios e não resumos ou doses homeo-

páticas dos mesmos. 

04.  Preferir as obras diversificadas: os originais ou clássicos das múltiplas linhas do 

conhecimento humano. 

05.  Preferir as obras no idioma dominado: pelo pesquisador ou pesquisadora com  

a finalidade de evitar os enganos, praticamente inevitáveis, com as traduções. 
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06.  Preferir as obras recém-lançadas: ou publicadas recentemente, sabendo descartar 

as tolices best-sellers. 

07.  Preferir as obras técnicas: ou os textos científicos ou de experimentações e com-

provações. 

08.  Preferir as pesquisas na Holoteca: se não for possível, as investigações na megabi-

blioteca pública e não na biblioteca particular pessoal. 

09.  Preferir os prefácios originais: ou dos próprios autores e autoras (autores prefacia-

dores), ou seja, os prefácios autênticos e não os alógrafos dos mestres prefaciadores, os apócrifos 

ou as epístolas dedicatórias. 

10.  Preferir os tratados: e não os manuais, antologias ou as conferências de cemitérios 

acadêmicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pesquisa dos 50 prefácios, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 

07.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Pesquisador  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  PESQUISA  DOS  50  PREFÁCIOS  EXPANDE  A  CULTURA  

GERAL  DO  PESQUISADOR  OU  DA  PESQUISADORA,  DES-
CERRA  NOVOS  VIESES  INVESTIGATIVOS  E  POTENCIALIZA  

A  CONSECUÇÃO  COSMOVISIOLÓGICA  DA  AUTOPROÉXIS. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o experimento da pesquisa dos 50 

prefácios? Vale o esforço de considerar tal aplicação técnica? 
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P H . D E U S  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ph.Deus é a conscin, homem ou mulher, pesporrente quanto à condição 

de pseudossupremacia intelectual do academicismo, permanecendo irreprochável e empedernida 

na ciência eletronótica estagnadora da evolução consciencial. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A sigla ph.D. é abreviatura do idioma Latim Medieval, Philophiae Doctor, 

“Doutor em Filosofia; a mais alta graduação acadêmica conferida por universidades americanas  

e inglesas”. A palavra deus deriva do idioma Latim, deus, “ser supremo; entidade superior”. Apa-

receu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Cientista arrogante. 2.  Docente doutor alienado. 3.  Academicista 

dono da verdade. 

Neologia. As duas expressões compostas ph.Deus ensimesmado e ph.Deus extrovertido  

são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Iconoclasta. 2.  Cientista da consciência. 3.  Analfabeto funcional.  

4.  Apedeuta. 

Estrangeirismologia: o Divinitatis Doctor; a Harvard Divinity School; o magister dixit; 

o Doctor of Philosophy (Ph.D); a fake science. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: Ph.Deus: di-

vindade cega. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal amaurótico quanto à autocientificidade; o holopen-

sene pessoal dominado pelo vício social; o holopensene pessoal dogmático; a fôrma holopensê-

nica doentia; a falta de abertura para neopensenes; o materpensene materialista; a autopenseniza-

ção condicionada, mecânica e doutrinada; a autopensenização egocentrada; a autopensenização 

focada nos privilégios do aqui e agora; a pressão holopensênica eletronótica dos cursos de pós- 

-graduação nas universidades; os refutaciopensenes; a refutaciopensenidade; os raciocinopense-

nes; a raciocinopensenidade; os psicopatopensenes; a psicopatopensenidade; os arrogopensenes;  

a arrogopensenidade; os babelpensenes; a babelpensenidade; os ignoropensenes; a ignoropense-

nidade; os ilusiopensenes; a ilusiopensenidade. 

 

Fatologia: os fanáticos pelo elétron; os monstros sagrados das Universidades; a falta de 

autoprioridade; a autoconvicção de estar sempre certo sobre tudo e todos; o modelo do absolutis-

mo monárquico ainda usual na academia; a falta de flexibilidade pesquisística; o dogma cientifi-

co; a lavagem cerebral; o megafoco nos pseudoquestionamentos; os paleoconservantismos; a mi-

nimundividência criando a pseudorracionalidade; a cegueira institucionalizada; a abordagem pró- 

-debate do projeto da Interparadigmas: a revista dos doutores da Conscienciologia; a defesa da 

imagem pessoal acima do debate das ideias; a soberba nas relações interpessoais; a refratariedade 

às heterocríticas; o megafoco no prestígio social; a defesa da História Pessoal sendo prioridade 

máxima; a publicação a qualquer preço; a irretocabilidade da ideia inspirada; os portadores e di-

vulgadores de preconceitos extremos; a esquizofrenia da pesquisa materialista; a engenhosidade 

mental na manipulação dos fatos em benefício próprio; a manutenção do mundo exclusivamente 

material enquanto fuga da autocientificidade consciencial; a rejeição de argumento pelo simples 

fato de o mesmo ser insólito; a tendência humana de ignorar os fatos contrários às opiniões pre-

viamente formadas; a busca da partícula de Deus; o ph.Deus autor recusando receber hetero-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17371 

críticas de livro publicado; a esnobação das verpons da Conscienciologia; a postura de superiori-

dade na dissociação pesquisador-pesquisado; a subestimação da inteligência alheia; a guerra de 

nervos implantada nos cursos de pós-graduação nas Universidades; a influência exercida pelos 

ph.Deuses na manutenção do paradigma materialista; o titulado intelectual utilizando-se do prestí-

gio social para excluir dos círculos científicos os defensores de ideias ameaçadoras da própria so-

berania; o mercado ditando as prioridades e os resultados das pesquisas dos ph.Deuses; a falta de 

discernimento na definição do megafoco pesquisístico. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Pa-

rassociopatolândia; a ignorância quanto à interação pensênica multidimensional; a ignorância 

quanto a auto-herança seriexológica; a escolha pela alienação quanto aos parafatos; o desconheci-

mento das pararrealidades. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do autodiscernimento prioritário potencializando a di-

nâmica evolutiva; o sinergismo fundamental de associações de ideias; o sinergismo intenção- 

-atenção-cognição; o sinergismo máquina mentalsomática–máquina cerebral; o sinergismo pato-

lógico egoísmo-orgulho-vaidade; o sinergismo sentidos somáticos–percepções extrassensoriais–

–faculdades mentais. 

Principiologia: o princípio evolutivo “se não presta, não adianta fazer maquilagem”;  

o princípio inteligente de não ir contra os fatos; o princípio popular “as aparências enganam”; 

os princípios científicos, racionais e lógicos da Conscienciologia aplicados à autopesquisa;  

a admissão do princípio da descrença (PD); a assunção do princípio do posicionamento pessoal 

(PPP) superando a lavagem cerebral coletiva; a escravização ao princípio “publicar ou perecer”; 

o princípio do omniquestionamento pesquisístico; o princípio maxidemocrático “questione tudo, 

pergunte a todos”. 

Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC) para a personalida-

de arrogante; os códigos grupais sectários. 

Teoriologia: as teorias materialistas; o 1% da teoria em face dos 99% da autovivência; 

o neoparadigma consciencial desafiando as teorias-líderes convencionais. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos sem equipamentos; os labcons 

pessoais das autexperimentações multidimensionais lúcidas; o laboratório conscienciológico 

grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o Cosmos en-

quanto megalaboratório conscienciológico; a assistencialidade tarística enquanto maior labo-

ratório conscienciológico esclarecedor da evolução. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Au-

topesquisologia; os Colégios Invisíveis das Ciências em geral. 

Efeitologia: o efeito patológico da apriorismose. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses evolutivas prioritárias; as neossinapses 

heurísticas adquiridas pelas autovivências extrafísicas; os travões mentais às neossinapses e pa-

raneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial ignorado pelas conscins eletronóticas; o ciclo de que-

bras de paradigmas; o ciclo pesquisístico desconstrução-reconstrução. 

Enumerologia: a arena intelectual; a ignorância multidimensional; a competição inter-

pessoal; a análise superficial; a anestesia ideativa geral; a automimese serial; a crise existencial. 

Binomiologia: o binômio neoparadigma-neologismo; o binômio neoverpon-reciclagem; 

o binômio nível da autolucidez–nível autevolutivo; o binômio nosográfico arrogância do saber– 

–vaidade acadêmica; o binômio palco-plateia; o binômio omnicientificidade-Paratecnologia;  

o binômio paracérebro-paraciência. 

Interaciologia: a interação pensamento-sentimento-energia ignorada pelos ph.Deuses;  

a interação análise superficial–síntese precipitada–pronunciamento leviano; a interação profes-
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sor-aluno; a interação debates úteis–megatares; a interação beatice-preconceito; a interação 

prolífica paraneossinapses-neossinapses. 

Crescendologia: o crescendo argumentação empática–debate neoverpônico; o crescen-

do patológico cabotinismo-melin; o crescendo antiproexológico pacto de mediocridade–melan-

colia intrafísica–melancolia extrafísica. 

Trinomiologia: a avidez pelo trinômio posição-prestígio-poder; o trinômio superespeci-

alista-supertradicionalista-superestigmatizador; a evitação do trinômio egão-orgulho-vaidade;  

o trinômio cético-otimista-cosmoético (COC); o trinômio debates sérios–argumentações realis-

tas–intercomunicações transparentes; o trinômio Experimentologia-Cogniciologia-Verponolo- 

gia; o trinômio neovivência-neoideia-verpon; o trinômio subcerebralidade–falta de discernimen-

to–autocorruptibilidade; o trinômio narcisimo-academicismo-cabotinismo. 

Polinomiologia: o polinômio patológico egoísmo-presunção-orgulho-arrogância; a au-

sência do polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo; o polinômio (lógico) 

qual-porquê-quem-quando-onde-quanto-como; o polinômio importância-peso-força-influência- 

-poder. 

Antagonismologia: o antagonismo cegueira do envolvimento / distanciamento crítico;  

o antagonismo pesquisa eletronótica / pesquisa multidimensional; o antagonismo aparência / re-

alidade; o antagonismo transitoriedade material / perenidade evolutiva; o antagonismo abertis-

mo consciencial / avestruzismo consciencial; o antagonismo monovisão / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo do cientista neofóbico; o paradoxo da vida material ser 

energética; o paradoxo do professor ph.Deus veterano poder ser aprendiz perante o aluno inter-

missivista inversor existencial. 

Politicologia: a política do carteiraço; a moneycracia. 

Legislogia: a derrogação das leis da Física Humana; a lei da atração pensênica; a lei do 

maior esforço parapsíquico; a lei do maior esforço omnicognitivo; a lei do maior esforço heu-

rístico; o autodescondicionamento quanto às leis da Parapercepciologia. 

Filiologia: a materiofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a conscienciofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a re-

ciclofobia; a fracassofobia; a descrenciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ph.Deus; a síndrome da ribalta; a eliminação da síndro-

me da despriorização consciencial; a síndrome da apriorismose gerando reatividade aos neocon-

ceitos conscienciológicos; a síndrome da conscin eletronótica; a síndrome da gurulatria; o super-

cientista carola vivenciando a síndrome de Swedenborg. 

Maniologia: a citaciomania; a narcisomania; a idolomania; a megalomania; a egoma-

nia; a robexomania; a mania de subestimar. 

Mitologia: a demolição dos mitos religiosos e dos mitos eletronóticos sobre a extrafisi-

calidade; a dessacralização do mito superobtuso da onisciência; a queda do mito das verdades 

absolutas; as influências mitológicas baratrosféricas. 

Holotecologia: a questionoteca; a regressoteca; a verponoteca; a prioroteca; a autoexpe-

rimentoteca; a autocriticoteca; a imersão nas tecas em geral. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Materiologia; a Eletronótica; a Autodiscernimen-

tologia; a Retribuiciologia; a Obtusiologia; a Priorologia Cosmoética; a Cosmologia; a Crenciolo-

gia; a Interprisiologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a consciex paracomatosa;  

a conscin casca grossa energética. 

 

Masculinologia: o ph.Deus; o especialista; o mestre; o doutor; o pós-doutor; o profes-

sor; o sábio; o gens de lettre; o douto; o philosophe; o literato; o intermissivista; o reeducador; 

o escritor; o intelectual vendido; o teoricão; o pseudocientista; o protocientista; o superespecialis-

ta hemiplégico; o minidissidente ideológico. 
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Femininologia: a ph.Deusa; a ph.Diva; a especialista; a mestre; a doutora; a pós-douto-

ra; a professora; a sábia; a femme de lettre; a douta; a philosophe; a literata; a intermissivista;  

a reeducadora; a escritora; a intelectual vendida; a teoricona; a pseudocientista; a protocientista;  

a superespecialista hemiplégica; a minidissidente ideológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens 

genuflexus; o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens megaeuthymicus; o Homo sapiens ma-

gister; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ph.Deus ensimesmado = o doutor ausente nos debates públicos por jul-

gar-se superior aos demais evitando, desse modo, o confronto de ideias; ph.Deus extrovertido  

= o professor universitário exaltando o título acadêmico na condição de prova da superioridade 

pessoal. 

 

Culturologia: a aculturação mentalsomática; a aculturação multidimensional; a cultura 

acadêmica; a cultura dos intercâmbios acadêmicos; os vícios da formação cultural formal; os 

idiotismos culturais seculares; os idiotismos culturais supérfluos, regressivos e atravancadores;  

a ausência da cultura do debate de verpons. 

 

Terapeuticologia: o autodiscernimento; a autopesquisa; a autoconscientização multidi-

mensional (AM); a autabnegação; a abdicação do orgulho. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ph.Deus, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

02. Antinorma  da  Conscienciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03. Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04. Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05. Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06. Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07. Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

08. Elipse  informativa:  Comunicologia;  Neutro. 

09. Elitismo  cultural:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

10. Fraude  científica:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

11. Inortodoxia:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

12. Mitoclastia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13. Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

14. Síndrome  do  diploma:  Desviaciologia;  Nosográfico. 

15. Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

O  MATERPENSENE  DA  VAIDADE,  BASTIDOR  DA  VOLICIO-
LINA  DOS  PH.DEUSES  NAS  UNIVERSIDADES,  É  EVIDEN-

CIADO  NA  SUNTUOSIDADE  DO  CURRICULUM  VITAE,  ASSO-
CIADO  AO  PAUPERISMO  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou o centro de interesse pessoal na 

obtenção de titulação acadêmica? Predomina a vaidade ou a interassistencialidade? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Quase Deuses. Título Original: Something the Lord Made. País: EUA. Data: 2004. Duração: 110 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português 
(em DVD). Direção: Joseph Sargent. Elenco: Alan Rickman; Mos Def; Kyra Sedgwick; Gabrielle Union; Merritt Wever; 

Clayton LeBouef; Charles S. Dutton; Mary Stuart Masterson; Cliff McMullen; Luray Cooper; & Irene Ziegler. Produção: 

Mike Drake; & Julian Krainin. Desenho de Produção: Vincent Peranio. Direçção de Arte: Halina Gebarowicz. Roteiro: 
Peter Silverman; & Robert Caswell. Fotografia: Donald M. Morgan. Música: Christopher Young. Montagem: Michael 

Brown. Edição: Michael Brown. Efeitos Especiais: Digiscope. Companhia: Home Box Office (HBO); & Nina Saxon 

Film Design. Distrubuidora: HBO. Outros dados: Quase Deuses é parcialmente inspirado no artigo jornalístico 
“Something the Lord Made”, escrito por Katie McCabe e publicado no Washingtonian. Filme produzido para TV ameri-

cana. Vencedor de 3 Prêmios Emmy, incluindo melhor filme de TV. Sinopse: Conta a história verdadeira de 2 homens  

desafiando as regras da época para iniciar a revolução médica. Na Baltimore dos anos 40, o Dr. Alfred Blalock (Alan 
Rickman) e o técnico de laboratório Vivien Thomas (Mos Def) realizam cirurgias cardíacas usando técnica inovadora. 

Juntos Blalock e Thomas desbravam novo campo na Medicina, salvando várias vidas graças ao novo processo utilizado, 

porém as pressões sociais ameaçam minar a parceria e por fim à amizade entre ambos. 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Valente, Ivo; Resenha Crítica Cinematográfica: Quase Deuses (2004); Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 11; N. 1; 1 E-mail; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do 

Iguaçu, PR; Janeiro-Março; 2007; páginas 75 e 76. 
2.  White, Michael; Rivalidades Produtivas: Disputas e Brigas que impulsionaram a Ciência e a Tecnologia 

(Acid Tongues and Tranquil Dreamers); trad. Aluizio Pestana da Costa; 544 p.; 8 caps.; 1 esquema; 9 fórmulas; 2 fotos;  

9 ilus; 1 microbiografia; 166 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 39 a 85 e 187 a 243. 

 

G. K. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17375 

P I C O    M Á X I M O    D A    I N T E L I G Ê N C I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pico máximo da inteligência é a condição do auge da agudez mental da 

conscin, considerando a vida desenvolvida nas 24 horas do dia e da noite. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pico vem provavelmente do idioma Latim Vulgar, piccare, forma 

expressiva de picus, “picanço (ave); golpes praticados por esta ave; e por extensão, ferir”. Surgiu 

no Século XIII. Apareceu, com o sentido de cume, no Século XIV. O vocábulo máximo procede 

também do idioma Latim, maximus, de magnus, “grande; poderoso; ilustre”. Surgiu no Século 

XVI. A palavra inteligência provém do mesmo idioma Latim, intelligentia, “entendimento; co-

nhecimento”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Acume do momento intelectivo. 2.  Ápice da agudez mental. 3.  Niti-

dez máxima da inteligência. 4.  Paroxismo da cerebração. 

Neologia. A expressão composta pico máximo da inteligência é neologismo técnico da 

Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Nível mínimo da inteligência. 2.  Confusão mental. 3.  Paroxismo da 

obstupidez. 

Estrangeirismologia: o Atributarium; o megalocus da intencionalidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: o pico máximo da inteligência; o relógio biológico atuante nas 24 horas do 

dia; o valor da dieta alimentar; o atendimento à carga natural de sono; os estímulos incessantes da 

vida diária sobre a conscin; a autodisposição psicofísica; os atributos mentaissomáticos; o nível 

médio do humor pessoal; a natureza do próprio temperamento; a vocação intelectual; o controver-

tido quociente de inteligência (QI); a autocompetência cognitiva; o apogeu da autolucidez; o clí-

max do autodespertamento; o ponto culminante do eixo do conteúdo cognitivo; o paroxismo inte-

lectual; a soltura analítica; a eumatia; o resgate dos cons magnos; a inteligência evolutiva (IE);  

a condição pessoal da desperticidade. 

 

Parafatologia: as autopercepções e as autoparapercepções; a tridotalidade intelectuali-

dade-parapsiquismo-comunicabilidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium. 

Ciclologia: o ciclo circadiano da vida humana. 

Trinomiologia: o trinômio bradipsiquismo-normopsiquismo-taquipsiquismo; o trinômio 

introversão-normoversão-extroversão; a qualificação do emprego do trinômio coronochacra- 

-frontochacra-laringochacra. 

Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Fisiologia; a Parafisiologia; a Intracons-

cienciologia; a Lucidologia; a Cogniciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência poliédrica; a conscin mais inteligente pela manhã; a conscin 

mais inteligente à tarde; a conscin mais inteligente à noitinha; a conscin mais inteligente de ma-

drugada. 

 

Masculinologia: o epicon lúcido; o conscienciólogo; o pesquisador; o estudante; o pro-

fessor. 

 

Femininologia: a epicon lúcida; a consciencióloga; a pesquisadora; a estudante; a pro-

fessora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellegens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pico máximo da inteligência ordinária = a condição mentalsomática na 

vigília física natural (conduta-padrão); pico máximo da inteligência extraordinária = a condição 

mentalsomática no estado da projetabilidade lúcida (conduta-exceção). 

 

Indicadores. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

11 indicadores integrados, com aproximações simples, componentes mantenedores do pico máxi-

mo da inteligência: 

01.  Acuidade: a agudez da centragem atenta no objetivo físico, psíquico ou parapsí-

quico. 

02.  Apreensibilidade: a disposição neofílica à intelecção no momento evolutivo. 

03.  Atenção: o nível do autodespertamento quanto à consciencialidade. 

04.  Autodiscernimento: o escrutínio ou distinção qualitativa dos fatos. 

05.  Concentração: a intensificação da convergência dos atributos mentaissomáticos. 

06.  Imaginação: a elasticidade mental; o descortino da associação cosmovisiológica. 

07.  Lógica: a coerência da análise e da organização pessoais. 

08.  Lucidez: a percuciência ou parapercuciência ante a realidade ou pararrealidade. 

09.  Megafoco: a fixação pontual, específica ou seletiva do fulcro da abordagem. 

10.  Memória: o atilamento das lembranças; a retenção da autocompreensão. 

11.  Raciocínio: a priorização do juízo crítico da observação meticulosa e cosmolínea. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o pico máximo da inteligência, indica-

dos para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

1.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia. 

2.  Aquecimento  neuronal:  Mentalsomatologia. 

3.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia. 

4.  Autodiscernimento:  Holomaturologia. 

5.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia. 

6.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia. 

7.  Intelecção:  Mentalsomatologia. 
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QUEM  IDENTIFICA  O  PICO  MÁXIMO,  MAIS  AGUDO,  DA 

PRÓPRIA  INTELIGÊNCIA,  DINAMIZA  TODAS  AS  MANI- 
FESTAÇÕES,  TAREFAS  E  EMPREENDIMENTOS  NA  VIDA   
DA  COTIDIANIDADE  DIUTURNA  E  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você já identificou quando é mais lúcido mentalsomaticamente? Tem 

tirado proveito dessa identificação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 37, 81, 162, 209, 422 e 508. 

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 106, 221, 388 e 608. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 381. 
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P I C O T A G E M    D A S    I D E I A S  
( E X A U S T I V O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A picotagem das ideias é a técnica, ato, ação, efeito ou modo de picotar, 

partir, dividir ou destacar didaticamente as expressões, frases, tópicos e parágrafos da comunica-

ção escrita a fim de explicitar melhor a transparência das pensenizações. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo picote vem provavelmente do idioma Francês, picot, e este de pi-

quer, derivado do idioma Latim Vulgar, piccare, de piccus, “ferir ou furar com objeto pontiagudo 

ou perfurante; espicaçar moralmente; ferir ou morder com o bico ou o ferrão”, forma expressiva 

do Latim, picus, “picanço (ave); grifo (ave fabulosa)”. Surgiu no Século XIII. A palavra picota-

gem apareceu no Século XX. O vocábulo ideia provém do idioma Latim, idea, “forma original; 

imagem; noção; ideia”, e este do idioma Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; manei-

ra de ser”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Recorte das ideias. 2.  Divisão das ideias. 3.  Retalhamento das 

ideias. 4.  Destaque das neoideias. 5.  Estilo explícito. 6.  Redação nua. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo picotagem: 

picotada; picotadeira; picotado; picotador; picotadora; picotante; picotar; picote; picotilho. 

Neologia. As 3 expressões compostas picotagem das ideias, picotagem das ideias míni-

ma e picotagem das ideias máxima são neologismos técnicos da Exaustivologia. 

Antonimologia: 1.  Ideias empoladas. 2.  Gongorismo. 3.  Estilo confuso. 4.  Redação 

obscura. 

Estrangeirismologia: o close ideativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade interconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os detalhes das automanifestações pensênicas. 

 

Fatologia: a picotagem das ideias; a picotagem paciente do assunto em foco; a picota-

gem exaustiva do tema erudito; a complexificação simplificada pela pulverização dos detalhes;  

o delineamento máximo dos conceitos; a elaboração intelectual clara; a formulação ideal das re-

presentações abstratas; o sentido geral do texto fixado no megafoco; a visão de conjunto do as-

sunto; as ideias grafadas fatiadas didaticamente; o retalhamento dos conceitos; a divisão técnica 

das ideias; o micrótomo mental; a divisão do tema em tópicos; as enumerações horizontais e ver-

ticais; as bissociações; as associações de ideias; os exemplos; a aplicação máxima das sínteses;  

o emprego das pontualizações; o centrifugador mental da síntese final apurada na pesquisa; a tria-

gem da análise buscando a síntese; a pulverização do assunto complexo em blocos de ideias mais 

inteligíveis; o emprego de subtítulos nos parágrafos do texto; a preferência por frases curtas; a co-

municabilidade interpessoal; o apostilhamento do texto; o estilo da Enciclopédia da Consciencio-

logia; o Manual de Redação da Conscienciologia; os ganhos didáticos; os minifatos; os detalhes 

dos debates; os neodetalhes; os minidetalhes; as partes formadoras do todo; a atenção à singulari-

dade; o critério estilístico; o estilo didático; o estilo exaustivo; o estilo explicitativo; o estilo analí-

tico; a escrita racional; a comunicação lógica; a evitação do texto confuso do autor preguiçoso;  

a busca do texto explícito do autor incansável; a forma evoluída da exegese; a decomposição até 

às partículas da ideia; a decifração do calidoscópio ideativo; a angulagem da observação acurada; 
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o mentalsoma empregado na condição de máquina de picotar neoideias a fim de se chegar  

à cosmovisão. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a comunicação interdimensional projetiva; as conexões insuspeita-

das dos parângulos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria da comunicação escrita. 

Tecnologia: a técnica da atomização cognitiva; a técnica dos megapensenes trivocabu-

lares; a técnica do detalhismo; a cultura da técnica da exaustividade; a técnica da minuciosida-

de; a técnica das revisões de texto; a técnica da segunda redação. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: os efeitos da supercomunicação do Terceiro Milênio; os efeitos das hetero-

críticas. 

Neossinapsologia: o estilo técnico estimulador das neossinapses do leitor ou leitora. 

Ciclologia: o ciclo colheita da informação–divulgação da informação. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação fato-versão. 

Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o cres-

cendo microscópio-telescópio; o crescendo pontualização (atomização, pulverização, detalhismo; 

especialismo)–Tudologia (cosmossíntese, Cosmovisiologia, Cosmoconscienciologia, Cosmismo). 

Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo. 

Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases. 

Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo espe-

cialismo / generalismo; o antagonismo picotagem das ideias / estilo tatibitate. 

Paradoxologia: o paradoxo minidetalhe–singularidade superlativa; o paradoxo aposti-

lhamento conciso–aprofundamento cosmovisiológico. 

Politicologia: a democracia; a cognocracia; a lucidocracia; a tecnocracia. 

Legislogia: as leis da comunicação; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a comunicofilia; a grafofilia; a lexicofilia; a enciclopediofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a atencioteca; a estiloteca; a lexicoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Exaustivologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Cons-

cienciografia; a Enumerologia; a Estilologia; a Estilometria; a Conformática; a Filologia; a Lin-

guística; a Erudiciologia; a Parapedagogiologia; a Redaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o detalhista; o cosma-

nalista; o agitador de ideias; o filósofo-escritor confusino. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a detalhista; a cos-

manalista; a agitadora de ideias; a pensadora-escritora confusina. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens analyticus; o Homo sa-

piens cognitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auc-

tor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens philologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: picotagem das ideias mínima = a do texto de estilo tímido; picotagem das 

ideias máxima = a do texto avançado com estilo abrangente. 

 

Culturologia: a cultura da comunicabilidade moderna. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a picotagem das ideias, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Estilo  exaustivo:  Estilologia;  Neutro. 

09.  Estilo  técnico:  Estilologia;  Neutro. 

10.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

 

A  PICOTAGEM  DIDÁTICA  DAS  IDEIAS  FACILITA,  DE  MO- 
DO  INQUESTIONÁVEL,  A  MÁXIMA  COMPREENSIBILIDADE  

DOS  TEXTOS,  EM  ESPECIAL  NA  ABORDAGEM  AOS  

TEMAS  MAIS  COMPLEXOS  DA  LINGUAGEM  ERUDITA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a técnica da picotagem das ideias? 

Você a tem empregado nas comunicações? 
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P I S T A    D E    R E F L E X Ã O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pista de reflexão é o rastro indicador ou a estrada orientadora da auto-

pensenização produtiva da conscin lúcida, capaz de propiciar a ação diligente para encontrar neoi-

deias ou neoverpons nas autorreflexões prioritárias do momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo pista vem do idioma Francês, piste, “traço de passagem deixado 

por ser vivo; conjunto de indicações orientadoras das investigações de pessoa perseguindo outra; 

superfície plana, situada no centro de circo e reservada aos artistas e animais; parte do terreno re-

servado para decolagem e aterrissagem de aparelhos aéreos”, procedente do idioma Italiano, pis-

ta, “pista; marca do pé; traço; pegada; rasto”, variação dialetal de pesta, e este derivado do idioma 

Latim Tardio, pistare, interativo de pisnere, “pilar; pisar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo re-

flexão provém do idioma Latim, reflexio, “ação de voltar para trás”, de reflexum, e este de reflec-

tere, “recurvar; encurvar; vergar; dobrar; voltar; prestar atenção; refletir”. Apareceu também no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Pista de autorreflexão. 02.  Pista de meditação; pista de ponderação. 

03.  Pista de concentração mental. 04.  Trilha de reflexão. 05.  Vertente de reflexão. 06.  Viés de 

reflexão. 07.  Pista de rolamento intelectivo. 08.  Pista de autocognição. 09.  Rastro de cognição. 

10.  Vertente de meditação. 

Neologia. As 4 expressões compostas pista de reflexão, pista de reflexão egocármica, 

pista de reflexão grupocármica e pista de reflexão policármica são neologismos técnicos da Au-

tocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Irreflexão. 02.  Irreflexonismo. 03.  Reflexão vazia. 04.  Desvio da 

pista de reflexão. 05.  Perda da pista de reflexão. 06.  Autoimperspicácia. 07.  Insensatez pessoal. 

08.  Autovitimização ao porão consciencial. 09.  Robéxis. 10.  Vítima do ansiosismo. 

Estrangeirismologia: o pit stop autopensênico; o track down da neoverpon. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocognicibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reflexão consciencial; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os autopensenes magnos; a linearidade autopensênica; a pista gra-

fopensênica humana; o fato inafastável de os autopensenes somente se aperfeiçoarem por meio 

das autorreflexões; a fase da repensenização; a pista de reflexão circular na batopensenização;  

o zigueguear pensênico na confusão mental; as derrapagens pensênicas nos devaneios; as raias 

pensênicas autodeterminadas; o nível da aderência pensênica à trilha do pensamento na autopen-

senização retilínea. 

 

Fatologia: a pista de reflexão; a pista-rastro de reflexão; a pista-estrada de reflexão;  

a concentração da consciência sobre si própria; a excogitação no rumo certo; a inteligência de 

buscar sempre novas pistas de reflexão a fim de evitar as distorções na perspectiva autevolutiva; 

as neoproposições pesquisísticas; as pegadas das neoverpons conscienciológicas; a trilha aberta 

pelos neoconstructos conscienciológicos; a troca da matéria pela consciência; a troca da celebri-

dade pela paraprocedência pessoal; a troca do efêmero pela realidade permanente; a pista das au-

torrealizações; a pista principal das autovivências; a pista principal da autoproéxis; a linha estraté-

gica da pesquisa; o rastreamento de neoconceitos; a busca pelo veio da neoideia; o autodiscerni-

mento na definição das pistas de reflexão a serem seguidas; as fontes cognitivas suscitando pistas 
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de reflexão; as publicações; a diversidade das informações na Internet; os depoimentos biográfi-

cos; os exemplos silenciosos observados na cotidianidade; os dados pesquisísticos; o balanço das 

aquisições autexperienciais; as variáveis autodeterminadas para avaliação dos dados observados; 

o autesforço de manutenção na pista central comum da evolução da vida; as pistas de reflexão 

coletivas nos debates públicos; as interrogações até então impensadas; o redimensionamento do 

campo de análise; o surgimento das pistas alternativas; a construção conjunta do neoconhecimen-

to; os instrumentos conscienciológicos fornecedores de pistas de autorreflexão; a elaboração do 

cosmograma pessoal; a autavaliação do conscienciograma; o autexame perante a Seção Questio-

nologia dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as neopistas de reflexão por meio da autoparaperceptibilidade e do 

extrapolacionismo parapsíquico; os bloqueios energéticos cranioencefálicos funcionando como 

barreiras na pista autopensênica; o arco voltaico craniochacral liberando a estrada ideativa; os pa-

raindicadores corretores do rumo da autorreflexão; os banhos energéticos; as inspirações extrafí-

sicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da autopensenização sadia continuada. 

Principiologia: a megapista de reflexão na condição de princípio da descrença empre-

gando o paradigma consciencial; o princípio da retilinearidade da pensenização; o princípio de 

pensenizar antes de falar; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da descrença;  

o princípio pesquisístico da procura ininterrupta por neopistas de reflexão. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos autoquestionamentos. 

Teoriologia: a teoria e prática da Paracerebrologia. 

Tecnologia: a pista de reflexão espiralada na técnica da circularidade; a técnica do 

detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica didática 

evoluída de fornecer pistas de reflexão em vez de respostas prontas. 

Voluntariologia: o balanço periódico do voluntariado pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Auto-

conscienciometria; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório cons-

cienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito da diversificação das pistas de reflexão na abordagem cosmovisio-

lógica; o efeito da conservação do megafoco reflexivo na captação de neoverpons; o efeito tarís-

tico das pistas de reflexão conscienciológicas; os efeitos das autocríticas profundas; o efeito halo 

das neoideias. 

Neossinapsologia: a formulação de perguntas indutoras da construção de neossinapses; 

a postura pesquisadora pró-formação continuada de neossinapses; a lateropensenidade e as si-

napses livres. 

Ciclologia: o ciclo investigação-reflexão; o ciclo análise-sintese; o ciclo conclusão-re-

futação; o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo de neoideias. 

Enumerologia: as pistas de reflexão mateológicas; as pistas de reflexão úteis; as pistas 

de reflexão fecundas; as pistas de reflexão convergentes; as pistas de reflexão cosmoéticas; as 

pistas de reflexão autopesquisísticas; as pistas de reflexão cosmovisiológicas. 

Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio Opciologia-Decido-

logia; o binômio autopesquisa-heteropesquisa; o binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação racionalidade-autexposição; a interação dinâmica operati-

va–câmara de autorreflexão; a interação atenção concentrada–imaginação domada; a interação 

reflexão profunda–pacificação íntima; a interação autorreflexão retilínea–autodesperticidade 

consciencial; a interação análises-sínteses. 
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Crescendologia: o crescendo pista de reflexão–conservação do megafoco; o crescendo 

pista de reflexão–autorreciclagem intraconsciencial; o crescendo leitura pessoal–autorreflexão; 

o crescendo autorreflexão de minutos–autorreflexão de horas; o crescendo retroideias-neoideias. 

Trinomiologia: o trinômio contemplar-cogitar-ponderar; as novas pistas de reflexão 

através do trinômio recéxis-parapsiquismo-extrapolacionismo; o trinômio vontade-intencionali-

dade-autodisciplina. 

Polinomiologia: o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o poli-

nômio hipótese-verificação-análise-conclusão-reverificação. 

Antagonismologia: o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo racionalidade 

/ emocionalidade; o antagonismo autorreflexão / autoirreflexão. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à compreensão do Cosmos. 

Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a pesquisofilia. 

Sindromologia: a parada precoce da cadeia ideativa na síndrome do ansiosismo; a para-

da no acostamento na síndrome da dispersão; a excessiva fixação da trilha mentalsomática na 

síndrome da apriorismose. 

Holotecologia: a recexoteca; a criticoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca;  

a cognoteca; a conscienciometroteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscien-

ciometrologia; a Autopensenologia; a Autocriticologia; a Autoprofilaxia; a Autorrecexologia;  

a Experimentologia; a Heuristicologia; a Autoproexologia; a Terapeuticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a pessoa com autopensenização sem pistas para reflexão; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agitador cultural. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agitadora cultural. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

autorreflexor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens parapsy-

chicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens epicentricus; 

o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens parapercutiens; o Homo sapiens reflector. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pista de reflexão egocármica = a orientadora da autopensenização sobre 

assunto pessoal; pista de reflexão grupocármica = a orientadora da autopensenização sobre assun-

to do grupo evolutivo; pista de reflexão policármica = a orientadora da autopensenização sobre 

assunto da interassistencialidade. 

 

Culturologia: a cultura das autorreflexões; a cultura útil; as pistas de reflexão emergen-

tes no momento cultural. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pista de reflexão, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Equilíbrio  mental:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

14.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  CORPUS  DE  NEOCONSTRUCTOS  DA  CONSCIENCIO- 
LOGIA  ABRE  INÚMERAS  PISTAS  DE  AUTORREFLEXÃO  
NA  FREEWAY  DA  EVOLUÇÃO  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  

INTERMISSIVISTA,  PROEXISTA  E  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive sempre atento quanto ao rumo das próprias 

reflexões produtivas no momento evolutivo? Tais reflexões são tranquilas e objetivas? 
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P I T O N I S A  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pitonisa é a mulher, sacerdotisa e parapsíquica da Grécia Antiga, conhe-

cida por profetizar sobre o futuro para conscins, homens ou mulheres, ao buscarem orientações 

sobre a vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo pitonisa vem do idioma Latim, pythonissa, “pitonisa; adivinhado-

ra”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Pítia. 2.  Feiticeira. 3.  Sibila. 4.  Herófila. 5.  Médium. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo píton: pitão; 

pítia; pitíade; pitiâmbico; pítico; pítio; pitomancia; pitomante; pitomântico; pitônico; pitônida; 

pitoníneo; pitonisa; pitoniso; pitonissa; pitonomorfo. 

Neologia. As duas expressões compostas pitonisa original e pitonisa atualizada são neo-

logismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Cética. 2.  Ateísta. 3.  Descrente. 

Estrangeirismologia: o modus operandi da pítia; o background parapsíquico; o Retro-

cognitarium; a memorabilia parapsíquica; a proficiency parafenomenológica da mulher; a life sto-

ry parapsíquica pessoal; a psychic performance; o Meden Agan aplicado ao parapsiquismo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Parafenomenologia. 

Citaciologia: Eis a citação de Sócrates (470–399 a.e.c.) sobre o Oráculo de Delfos: – As 

maiores bênçãos chegam por meio da loucura, na verdade, da loucura que é dom divino. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal parapsíquico; a autopensenização focada no misti-

cismo; os parapensenes; a parapensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopense-

nes; a nosopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os retropensenes; a retropenseni-

dade. 

 

Fatologia: os santuários gregos compondo a sucessão de mulheres responsáveis pelas 

profecias; o termo oráculo empregado tanto para a consciex consultada quanto ao lugar sagrado 

onde a resposta era dada; a figura de linguagem “pítia” utilizada nos dias de hoje para evidenciar 

a mulher parapsíquica; o oráculo de Júpiter, o mais antigo templo grego, contendo as pitonisas; 

o Oráculo de Delfos considerado o mais rico e influente representando a força espiritual mais du-

radoura da Sociedade Grega; o domínio e o renome das pitonisas; a elite espiritual das pítias; as 

emanações do gás etileno das rochas vulcânicas do templo desencadeadoras dos Estados Altera-

dos de Consciência (EAC); os conselhos e precognições fornecidos pelas pitonisas aos reis e líde-

res regionais ávidos pelas conquistas territoriais; as questões pessoais dos consulentes vinculadas 

à saúde, casamento, crimes e punições trazidas às pítias; o estereótipo de mulher culta, preparada 

e de posição social elevada designada “a pitonisa”; o temperamento místico frequentemente com-

pondo a personalidade das sacerdotisas; a manipulação e a sedução parapsíquica das sensitivas 

promovendo a codependência antievolutiva; as iniciações e ensinamentos místicos; o abertismo 

intraconsciencial das pítias quanto ao parapsiquismo; a mudança autoconsciente do ego pitônico 

para qualificação parapsíquica e assistencial; as Dinâmicas Parapsíquicas realizadas no Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a Associação Internacional de Parapsiquismo 

Interassistencial (ASSIPI). 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mensagem am-

paradora transmitida pelas pítias; a abertura às inspirações parapsíquicas catalisando a assistência 

às consciexes; a disponibilidade íntima das pítias para com os parassistidos; a instalação de cam-

po energético assistencial promovido pelas sacerdotisas; os fenômenos parapsíquicos comprova-

dos em Delfos; as paracirurgias realizadas pelas pitonisas; a leitura da psicosfera alheia; as mobi-

lizações energéticas desenvolvidas no templo de Delfos; o endeusamento das pítias devido às ha-

bilidades parafenomenológicas gerando interprisão grupocármica; a interpretação das mensagens 

parapsíquicas realizadas de maneira anticosmoética; a ação inspirada por guias amauróticos; a pi-

tonisa com ego inflado por incitações de assediadores extrafísicos; as seduções holochacrais;  

a priorização das sacerdotisas quanto à vivência multidimensional; as retropegadas conscienciais 

vinculadas ao ego de pitonisa; a assistência realizada às conscins através dos fenômenos parapsí-

quicos; a parautobiografia evidenciando os trafores e trafares parapsíquicos; a oportunidade de 

descarte de posturas parapsíquicas anticosmoéticas; a utilização pessoal dos recursos parapsíqui-

cos conquistados na seriéxis para fins evolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conduta cosmoética–autossustentabilidade energosso-

mática; o sinergismo das pitonisas quanto as atividades parapsíquicas realizadas nos templos;  

o sinergismo dos aportes parapsíquicos; o sinergismo da força presencial das sacerdotisas; o si-

nergismo patológico da manipulação parapsíquica; o sinergismo obnubilador poder-orgulho- 

-vaidade evidenciados nas pítias; o sinergismo oportunidade assistencial–amparo extrafísico. 

Principiologia: o princípio da autorreeducação consciencial quanto às posturas místi-

cas; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) perante as iniciações, os rituais e os segredos 

parapsíquicos; o princípio da descrença (PD); o princípio evolutivo de levar tudo de eito cosmoe-

ticamente; o princípio da interassistencialidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) evi-

denciando a maturidade parapsíquica. 

Codigologia: a insipiência das pítias quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da serialidade existencial (Seriexologia); a teoria da evolução do 

autoparapsiquismo. 

Tecnologia: as técnicas energéticas aplicadas sistematicamente, desencadeadoras das 

vivências fenomenológicas homeostáticas; a vigilância quanto à técnica espúria da manipulação 

consciencial; as técnicas de Autoparassemiologia; a técnica da checagem pensênica averiguando 

a causa dos autassédios; a técnica da checagem holossomática; as técnicas conscienciométricas; 

as técnicas consciencioterápicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico do EV; o labora-

tório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafe-

nomenologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Co-

légio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; 

o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos do parapsiquismo nas sessões realizadas pelas sacerdotisas; os 

efeitos nosográficos da vaidade parapsíquica; o efeito bumerangue da fuga quanto ao parapsi-

quismo assistencial; os efeitos negativos do acovardamento pessoal perante as reciclagens para-

psíquicas; os efeitos do parapsiquismo homeostático; os efeitos negativos dos ganhos secun-

dários na manifestação parapsíquica pessoal; os efeitos da assistência extrafísica no sensitivo. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nos cursos de campos bioenergéticos re-

alizados na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), propiciando a re-

flexão quanto à utilização do parapsiquismo cosmoético. 

Ciclologia: o ciclo de fraudes parapsíquicas motivadas por tentativas de escondimento 

das faltas pessoais; o ciclo reparatório; o ciclo do desenvolvimento parapsíquico das pitonisas; 
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a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades parapsíquicas; o ciclo 

da renovação pessoal reconhecer-reciclar-recomeçar quanto ao modus operandi místico; a ne-

cessidade premente do ciclo de reflexões autocríticas perante as vivências parafenomenológicas; 

o ciclo das mudanças nas crises de valores multiexistenciais. 

Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio potencialidades parapsíquicas des-

perdiçadas–frustração; o binômio exacerbação emocional–distorção parapsíquica; o binômio 

forma-conteúdo imprescindível nos estudos do autoparapsiquismo; o binômio mediunismo-passi-

vidade; o binômio destemor parapsíquico–assistência inevitável; o binômio epicentro conscien-

cial–coadjuntor essenciais para a concretização da assistência. 

Interaciologia: a interação energética pitonisa-consulente; a interação amparador-am-

parando; a interação assistente-assistido; a interação trafores parapsíquicos pessoais–trafores 

parapsíquicos alheios; a interação entre os parafenômenos; a interação fenômeno anímico–fenô-

meno parapsíquico; a interação estilo pessoal parapsíquico–retroindícios parapsíquicos. 

Crescendologia: o crescendo EV–domínio energético auxiliando na maturidade parapsí-

quica. 

Trinomiologia: as inebriações do trinômio poder-prestígio-posição vivenciadas pelas 

pitonisas. 

Polinomiologia: o polinômio balanço existencial–autoconsciencioterapia–autoconheci-

mento–alavancagem da proéxis potencializando a reciclagem parapsíquica. 

Antagonismologia: o antagonismo pítia / papa-passe; o antagonismo parapsiquismo 

centrífugo / parapsiquismo centrípeto; o antagonismo intervenção amparadora / intervenção as-

sediadora; o antagonismo parapsiquismo intelectual / parapsiquismo cerebelar; o antagonismo 

conscin egoica / conscin assistencial; o antagonismo conscin jejuna / conscin veterana; o antago-

nismo trafor parapsíquico / trafar parapsíquico. 

Paradoxologia: o paradoxo de determinada conscin culta e parapsíquica não abrir mão 

do misticismo. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a energocracia; a parapsicocracia. 

Filiologia: a interassistenciofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a teaticofilia; a proexofi-

lia; a conscienciofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a neofobia; a parapsicofobia; a pesquisofobia; a recexofobia; 

a recinofobia; a cosmoeticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome da mulher maravilha; a síndrome 

do super-homem; a síndrome do ostracismo. 

Maniologia: a egomania; a apriorismomania; a megalomania; a nosomania; a interioro-

semania; a misticomania; a esquizomania. 

Mitologia: o mito do deus da profecia, Apolo. 

Holotecologia: a fenomenoteca; a psicossomatoteca; a evolucioteca; a pensenoteca;  

a psicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Discernimentologia; a Autocriticologia; a Para-

percepciologia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxiologia; a Parapatologia; a Autodesassedio-

logia; a Voliciologia; a Subcerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin manipuladora; a conscin sedutora; a consener; a conscin parapsí-

quica; a conscin sensitiva; a conscin epicêntrica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; 

a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem parapsíquico; o infante parapsíquico; o médium; o místico; 

o ocultista; o professor de Parapercepciologia; o acoplamentista; o intermissivista; o comunica-

dor; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; 
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o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a pitonisa; a mulher parapsíquica; a infante parapsíquica; a médium; 

a mística; a ocultista; a professora de Parapercepciologia; a acoplamentista; a intermissivista; 

a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a pro-

exóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapi-

ens energeticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

conviviologus; o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pitonisa original = a mulher sensitiva da Antiguidade Grega, atuante de 

modo místico na transmissão de profecias; pitonisa atualizada = a mulher sensitiva de hoje, 

atuante nas religiões e seitas místicas na transmissão de mensagens parapsíquicas. 

 

Culturologia: a cultura da paraperceptibilidade; a cultura do holossoma. 

 

Erudição. As pitonisas do templo de Delfos eram geralmente consideradas mulheres 

eruditas, a exemplo de Teano (VI a.e.c.), mulher de Pitágoras (580–500 a.e.c.), a qual escreveu 

sobre educação infantil, a arte de vencer o ciúme, a maneira de gerenciar os assuntos domésticos, 

os resultados perniciosos da calúnia e temas relacionados à Medicina. 

Status. O Oráculo de Delfos designava status social e espiritual, onde muitas sacerdoti-

sas foram laureadas com coroas de ouro e homenageadas através de estátuas, por serem conside-

radas deusas pela população Grega. 

Anticosmoética. As atitudes propiciadoras da veneração, do endeusamento, dos rituais 

secretos evidenciam condutas aliciadoras, manipulativas ou anticosmoéticas das pitonisas quanto 

ao parapsiquismo. 

Cosmoética. Atinente à Cosmoeticologia, chega o período no qual a consciência entra 

em catarse cosmoética. Daí em diante, a intenção, os valores e as tendências nosográficas são 

revistas e apuradas com profundidade, permitindo a qualificação parapsíquica, interassistencial 

e evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pitonisa, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Epicon  lúcido:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Santificação:  Parassociologia;  Neutro. 
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12.  Síndrome  do  ostracismo:  Perdologia;  Nosográfico. 

13.  Solidariedade  maligna:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Tacon:  Interassistenciologia;  Neutro. 

15.  Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

AS  PITONISAS  SÃO  MULHERES  RECONHECIDAS  HISTORI-
CAMENTE  PELAS  HABILIDADES  PARAPSÍQUICAS,  PORÉM  

CAPAZES  DE  EVIDENCIAR  AÇÕES  INCAUTAS  E  MÍSTICAS  

GERADORAS  DE  DEPENDÊNCIAS  E  FANATISMOS. 
 

Questionologia. Quais traços do perfil de pitonisa você, leitor ou leitora, mantém ou ali-

menta? Por qual razão? 
 

Bibliografia  Específica: 
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Edgard de Assis Carvalho; & Mariza Perassi Bosco; 268 p.; 11 seções; 5 caps.; 4 enus.; 1 foto; 4 anexos; alf.; 21 x 13,5 

cm; br.; Difel; Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 74 a 80. 

3.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
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geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 462. 

 

L. Z. 
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P L A N E J A M E N T O    D A    G E S C O N  
( A U T O R G A N I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O planejamento da gescon é o ato de preparar-se antecipadamente para as 

etapas da elaboração do livro pessoal, sob a ótica da Conscienciologia, até a fase da revisão de 

conteúdo e forma (confor) da obra. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo plano deriva do idioma Latim, planus, “plano; chão; nivelado”. 

Apareceu no Século XIV. A palavra planejamento surgiu no Século XX. O vocábulo gestação 

deriva do mesmo idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. 

Apareceu em 1726. A palavra consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhe-

cimento 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.  Autorganização aplicada à elaboração da gescon. 2.  Sistematização 

de pesquisa e escrita do livro. 3.  Previsão das etapas para elaboração do livro pessoal. 4.  Siste-

matização da elaboração do livro pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas planejamento da gescon, miniplanejamento da 

gescon e maxiplanejamento da gescon são neologismos técnicos da Autorganizaciologia. 

Antonimologia: 1.  Desorganização aplicada à elaboração da gescon. 2.  Elaboração ale-

atória do livro pessoal. 3.  Revisão do livro. 4.  Finalização da gescon. 

Estrangeirismologia: o upgrade da autorganização autoral; o Organizarium; o modus 

vivendi autoral; o Scriptorium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade escrita, cosmoética e evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da administração da escrita; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autografopensenes; a autografopen-

senidade; os patopensenes sabotando a rotina da escrita; o nível da administração autopensênica 

pré-autoral; o nível da organização autopensênica pré-autoral; o materpensene pessoal do pré- 

-autor. 

 

Fatologia: o planejamento da gescon; o planejamento da megagescon; as interpretações 

errôneas sobre os efeitos do planejamento na vida pessoal; o planejamento da base intrafísica;  

o planejamento do escritório; o planejamento da biblioteca pessoal; o planejamento do primeiro 

verbete; o planejamento do primeiro artigo; o planejamento da primeira aula na condição de do-

cente conscienciológico; o planejamento da rotina de elaboração do livro pessoal; a agenda inte-

lectual; a agenda pessoal de atividades diárias; as resmas de papel em locais estratégicos; as ano-

tações de bolso; a gestação consciencial escrita; o livro conscienciológico; o balanço dos resulta-

dos do planejamento da gescon; a rotina de estudos aplicada ao livro pessoal; a rotina de leitura 

útil aplicada à elaboração da gescon; a rotina da escrita do livro; a rotina de realização de balanço 

de resultados; o replanejamento da rotina de elaboração do livro pessoal; a autolucidez no plane-

jamento da gescon; o planejamento da autossuperação de gargalos da escrita; o cronograma de 

trabalho; as metas quantitativas; as metas qualitativas; a dispersividade e a autoinsegurança sabo-

tando a rotina da escrita; o ato de planejar a produção do livro sem concluí-lo; as reciclagens para 

o replanejamento da gescon; o ordenamento do fluxograma da elaboração do livro; a vontade pes-

soal aplicada ao planejamento da gescon; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) aplicado ao 

planejamento da gescon; o somatório dos pequenos desempenhos; a importância da rede de ami-

zades com autores e autorandos; a importância do Curso Formação de Autores da União Interna-
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cional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); o Manual de Redação da Consciencio-

logia; a Revista Conscientia; o Journal of Conscientiology; o conscienciograma; a escrita da ges-

con enquanto concretização do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o efeito da gescon pes-

soal na próxima intermissão. 

 

Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin pré-au-

tora; o EV aplicado antes da escrita da gescon; o EV aplicado durante a escrita da gescon; o EV 

aplicado após a escrita da gescon; a exteriorização das energias conscienciais visando a blinda-

gem da base física; os auto e heterassédios interferindo na rotina pessoal da escrita do livro; os in-

sights do amparador extrafísico através das sincronicidades inegáveis; os insights do amparador 

extrafísico através dos contatos interpessoais; o papel do tenepessismo no planejamento da ges-

con; os campos energéticos promotores de reflexão nas dinâmicas de escrita da UNIESCON. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-autorganização; o sinergismo 

voluntariado-tenepes-docência-autorado; o sinergismo escrita–amparo de função–tenepes; o si-

nergismo cognopolitismo–rotina grafopensênica; o sinergismo organização individual–fluxo do 

Cosmos. 

Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do aproveitamento 

máximo da oportunidade da vida intrafísica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado 

à grafopensenidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao planejamento e a roti-

na da escrita da gescon. 

Teoriologia: a passagem do 1% de teoria para os 99% de vivência na rotina da escrita 

diária; a teática da otimização do tempo. 

Tecnologia: a técnica da concentração mental; a técnica da priorização evolutiva; as 

técnicas de planejamento pessoal; a técnica de viver evolutivamente com planejamento. 

Voluntariologia: os voluntários da Revista Conscientia; o voluntariado na EDITARES; 

o voluntariado na UNIESCON; os voluntários da Holoteca; os voluntários do Tertuliarium; os 

voluntários-professores-autores da Conscienciologia; os voluntários autores publicados do 

Holociclo (CEAEC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da imo-

bilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pré-Autores; o Colégio Invisível dos Intermis-

sivistas; o Colégio Invisível dos Autores; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível 

dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: o efeito do voluntariado no planejamento e na rotina da escrita do primeiro 

livro; o efeito da docência conscienciológica no planejamento e na rotina da escrita do primeiro 

livro; o efeito da tenepes no planejamento e na rotina da escrita do primeiro livro. 

Binomiologia: o binômio planejamento-resultados; o binômio intelectualidade-parapsi-

quismo; o binômio planejamento autoral–tenepes; o binômio planejamento autoral–invéxis; o bi-

nômio autorganização-autorado; o binômio autodisciplina-autorado; o binômio planejamento- 

-autodeterminação. 

Trinomiologia: o trinômio vontade firme–intencionalidade cosmoética–autorganização 

da rotina; o trinômio definição-planejamento-resultados; o trinômio artigo-palestra-livro; o tri-

nômio voluntariado-docência-gescon; o trinômio início-planejamento-manutenção. 

Polinomiologia: o polinômio planejamento–pesquisa–rotina–escrita. 

Politicologia: a política da autorganização implantada na rotina pessoal; a meritocracia; 

a democracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada ao planejamento da gescon. 

Filiologia: a planofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a bibliofilia; a ges-

conofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a planofobia; a grafofobia; a criticofobia; a laborfobia; a recexofobia; a dis-

ciplinofobia; a priorofobia. 

Sindromologia: a síndrome do segundo livro; a síndrome da procrastinação; a síndro-

me do infantilismo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da fadiga crônica (SFC). 

Mitologia: o mito de o planejamento engessar as ações pessoais; o mito do planeja-

mento perfeito para o livro pessoal; o mito do planejamento definitivo para a gescon; o mito de  

o autoplanejamento ser sinônimo de rigidez pessoal; o mito do autoplanejamento ser sinônimo de 

personalidade obsessiva; o mito de o autoplanejamento ser sinônimo de sofrimento; o mito de  

o planejamento ser sempre teórico. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a recexoteca; a prioroteca; a definoteca; a metodo-

teca; a interassistencioteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Voliciologia; a Experimentologia; a Ges-

conologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Sistematologia; 

a Grafopensenologia; a Autorrevezamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa organizada para o autorado; a pessoa desorganizada para o auto-

rado; a conscin escritora; a isca humana insconsciente; a isca humana consciente. 

 

Masculinologia: o pré-autor; o autor iniciante; o autor veterano; o escritor; o autorgani-

zado; o planejador; o administrador; o intermissivista; o pré-serenão vulgar; o inversor existen-

cial; o reciclante existencial; o conscienciólogo; o pesquisador; o professor; o cognopolita; o ter-

tuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o proexólogo; o tenepessista; o compassageiro evolutivo;  

o projetor consciente; o amparador extrafísico de função; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a pré-autora; a autora iniciante; a autora veterana; a escritora; a autorga-

nizada; a planejadora; a administradora; a intermissivista; a pré-serenona vulgar; a inversora exis-

tencial; a reciclante existencial; a consciencióloga; a pesquisadora; a professora; a cognopolita;  

a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a proexóloga; a tenepessista; a compassageira evolutiva; 

a projetora consciente; a amparadora extrafísica de função; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens organisator; o Homo 

sapiens scriptor; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens pri-

oritarius; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens intermissivus; 

o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens scientificus;  

o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniplanejamento da gescon = o ato de a conscin programar as ativida-

des da semana para a elaboração do livro pessoal; maxiplanejamento da gescon = o ato de a cons-

cin programar todas as atividades relacionadas à elaboração do livro até o envio para a editora. 

 

Culturologia: a cultura pessoal com foco no planejamento da gescon; a cultura da Au-

torganizaciologia; a cultura da prioridade da escrita do livro; a Paraculturologia da Autorreve-

zamentologia. 

 

Taxologia. Considerando a Autodiscernimentologia, antes de iniciar o planejamento  

e a escrita da gescon, o pré-autor pode identificar, pelo menos, 6 necessidades e exigências imedi-
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atas da pesquisa, listadas em ordem alfabética, exigindo reciclagens e revisões de prioridades co-

tidianas: 

1.  Anotações. Organizar as anotações de autopesquisa, diário projetivo, dados de cursos 

realizados e pensatas, de modo a utilizá-las com praticidade. 

2.  Bibliografia. Compor biblioteca especializada sobre o tema, a fim de diminuir lacu-

nas cognitivas para a escrita. 

3.  Entrevista. Entrevistar profissionais, especialistas e testemunhas históricas, amplian-

do a cosmovisão sobre a temática da gescon. 

4.  Hemerografia. Aplicação da técnica do cosmograma buscando exemplificação de te-

mas abstratos, avançados e de difícil compreensão pragmática. 

5.  Investigação. Checar, verificar e levantar dados através de documentos e leituras, in-

dispensáveis para a escrita do livro. 

6.  Viagens. Investir em viagens para investigar e checar in loco fatos, sejam relaciona-

dos à pesquisa biográfica, histórica, seriexológica ou outra área. 

 

Exigências. Nem sempre a gescon deve iniciar pela escrita em si. Há de se verificar as 

exigências imediatas do tema de pesquisa. Em muitos casos, o livro exige leituras, viagens e en-

trevistas preliminares, podendo ser realizados apenas rascunhos de ideias iniciais. 

 

Caracterologia. Considerando a Autorganizaciologia, eis 5 aspectos úteis para o plane-

jamento da gescon, em ordem funcional, úteis para o desenvolvimento do estudo, da pesquisa, da 

leitura, da escrita e das revisões da obra em andamento: 

1.  Prioridades. Reavaliar e redefinir as prioridades pessoais. A escrita da gescon exige 

abrir mão temporariamente de outros empreendimentos importantes, pois requer dedicação, ener-

gia, foco e tempo. 

2.  Rotina. Reavaliar e redefinir a rotina intelectual. O foco no livro exige novos hábitos 

para otimizar o tempo, por exemplo, acordar mais cedo ou dormir mais tarde para a produção es-

crita. 

3.  Agenda. Reavaliar e redefinir agenda (horários). É preciso dedicação de muitas horas 

semanais, incluindo, se possível, horários fixos, diários para estudo e escrita. 

4.  Base física. Reorganizar a base física visando minimizar a perda de tempo e as inter-

ferências negativas na rotina mentalsomática. 

5.  Escritório. Investir em melhorias na infraestrutura do escritório pessoal, seja do pon-

to de vista da Ergonomia, de instrumentos ou de materiais de trabalho para otimizar a pesquisa  

e a escrita. 

 

Holossoma. Vale também a reflexão sobre a condição holossomática do pré-autor, como 

o equilíbrio do soma (sono, alimentação, atividade física) e em relação ao energossoma, buscando 

manter com regularidade a prática das manobras energéticas. Também, analisar o estado emoci-

onal (psicossoma), em especial quanto aos aspectos afetivo-sexuais, da convivência com o grupo 

evolutivo e as amizades intermissivas. E, por último, avaliar o mentalsoma (capacidade de con-

centração, memória, higiene pensênica). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o planejamento da gescon, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autorado:  Mentalsomatologia;   Neutro. 
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05.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

06.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

08.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatogia;  Neutro. 

11.  Megatarefa  final:  Megagesconologia;  Homeostático. 

12.  Ponto  de  partida  da  gescon:  Autodecidologia;  Neutro. 

13.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Subestimação  da  finalização  da  gescon:  Experimentologia;  Nosográfico. 

 

PLANEJAR  A  GESCON  É  TER  CAPACIDADE  DE  ANTEVER  

AS  ETAPAS  DO  TRABALHO,  ORGANIZAR-SE,  RESOLVER  

PROBLEMAS  INESPERADOS  E  PENSAR  EM  SOLUÇÕES  

PRAGMÁTICAS,  VISANDO  A  CONCRETIZAÇÃO  DO  LIVRO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou algum planejamento efetivo de livro 

pessoal com finalidade interassistencial? Quais os frutos dessa planificação? 

 
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 

8 a 42, 53, 68, 71, 73, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 99, 101, 103, 110, 115, 119, 121, 124, 129, 131, 137, 139, 142, 159, 161, 
165, 173, 175 a 177, 179, 180, 182, 187, 197, 203, 209, 217, 219, 220, 229, 231 e 251. 

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; páginas 61 e 63. 

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 70, 102, 

115, 125, 180, 190, 312, 330, 354, 383, 384, 386, 387, 392, 401, 423, 444, 446, 449, 451, 453, 493, 494, 496, 500, 505 

 a 507, 514, 517, 518, 532, 535, 536, 557, 580, 586, 601, 615, 625, 657, 680, 688, 693, 701, 715, 726, 735 e 748. 

 

A. N. 
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P L A N E J A M E N T O    D E    M A R K E T I N G    C O S M O É T I C O  
( P L A N E J A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O planejamento de marketing cosmoético é o ato ou efeito de planejar ou 

preparar antecipada e estrategicamente o conjunto de ações necessárias para atingir os objetivos 

mercadológicos institucionais, elaborado com foco na Paradireitologia, extrapolando as leis intra-

físicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo plano vem do idioma Latim, planus, “plano; igual; chão; raso; 

nivelado”. Apareceu no Século XIV. O sufixo mento procede também do idioma Latim, mentu, 

formador de substantivos derivados de verbos. A palavra planejamento surgiu no Século XX.  

O termo do idioma Inglês, marketing, provém de market, e este do dioma Latim, mercatus, “ne-

gócio; mercado”. Apareceu em 1920. O termo cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; 

organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo vem do mes-

mo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética 

procede do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte da Filosofia que estuda a Moral”,  

e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Planejamento estratégico mercadológico cosmoético. 2.  Planificação 

de marketing cosmoético.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo marketing: 

demarketing; e-marketing; endomarketing; macromarketing; marqueteira; marqueteiro; micro-

marketing; telemarketing; webmarketing. 

Neologia. As 4 expressões compostas planejamento de marketing cosmoético, planeja-

mento de marketing cosmoético aquisitivo, planejamento de marketing cosmoético executivo  

e planejamento de marketing cosmoético distributivo são neologismos técnicos da Planejamento-

logia.  

Antonimologia: 1.  Planejamento de marketing. 2.  Planejamento estratégico mercadoló-

gico. 3.  Planificação de marketing.  

Estrangeirismologia: o planejamento de marketing cosmoético; o agribusiness; o share 

of mind; o benchmarking; o brainstorming; o call center; o design; o franchising; a mailing list; 

o press release; o recall; a trademark. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao detalhismo teático evolutivo. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Marketing cos-

moético: autodiscernimento. 

Coloquiologia. Eis 7 expressões populares de contraposição ao planejamento de marke-

ting cosmoético: é assim mesmo, não tem jeito, não; não é comigo; deixa rolar; vamos ver como 

é que fica; vamos ver no que vai dar; todo mundo faz igual; no fim dá certo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Planejamentologia; os autopensenes; a autopen-

senidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os demopensenes; a demopensenidade; os do-

xopensenes; a doxopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os in-

terpensenes; a interpensenidade; os logopensenes; a logopensenidade; os maxipensenes; a maxi-

pensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; 

os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o respeito ao holopense-

ne grupal. 
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Fatologia: o planejamento do retorno equilibrado sobre o investimento; o estímulo ao 

investimento sustentável; a Cosmoética aplicada nos diferentes níveis de planejamento; a exequi-

bilidade do planejamento cosmoético de marketing desde o Planeta inteiro até subdivisões ao mo-

do de continentes, nações, estados, cidades, bairros e ruas; o planejamento cosmoético de marke-

ting aplicado a ideias, produtos tangíveis, produtos intangíveis, instituições e pessoas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a ajuda dos amparadores extrafísicos na formação da equipe de tra-

balho; o amparo de função para cada caso de marketing específico; as sincronicidades promovi-

das por amparadores; o Paradireito; a Paradiplomacia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Planejamentologia-Cosmoética-Mentalsomatologia. 

Principiologia: o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da imortalidade da 

consciência; o princípio da afinidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: as teorias do planejamento; as teorias de marketing; as teorias da Metodo-

logia Científica; as teorias de pesquisa mercadológica. 

Tecnologia: as técnicas de planejamento de marketing; a técnica do detalhismo; a técni-

ca da autorganização consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico multidimensional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Para-

geneticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Despertos;  

o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito dos hábitos saudáveis sobre as rotinas úteis; o efeito ansiogênico 

gerado pelas propagandas modernas; o efeito cascata (marginal) do hiperconsumismo; os efeitos 

ambientais do consumismo; os efeitos ilusórios da vida humana; os efeitos do planejamento da 

vida para evitar o pânico; os efeitos evolutivos da fraternidade vivida. 

Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir do raciocínio lógico. 

Ciclologia: o ciclo de planejamento de marketing cosmoético; o ciclo de formação da 

equipe especializada; o ciclo de construção da empatia com o cliente; o ciclo redação-revisão- 

-aprovação do plano; o ciclo de implementação do plano; o ciclo de vida do produto; o ciclo pro-

duto desconhecido–marketing eficaz–produto posicionado–produto conhecido. 

Enumerologia: o raciocínio cosmoético; o raciocínio fraterno; o raciocínio mercadoló-

gico; o raciocínio vendedor; o raciocínio publicitário; o raciocínio financeiro; o raciocínio manu-

fatureiro. O detalhismo cosmoético; o equilíbrio cosmoético; a administração cosmoética; a di-

plomacia cosmoética; o planejamento cosmoético; a futuridade cosmoética; o mercado cosmoé-

tico. 

Binomiologia: o binômio plano de marketing cosmoético–megatrafor aplicado; o binô-

mio planejamento de marketing cosmoético–planejamento da proéxis; o binômio planificação de 

marketing cosmoético–sustentabilidade planetária; o binômio sucesso empresarial–sucesso cos-

moético; o binômio habilidades quantitativas–habilidades qualitativas; o binômio (dupla) plane-

jador tenepessista–planejador cosmoético; o binômio Cosmoética-Paradireito. 

Interaciologia: a interação homeostática detalhismo-cosmovisão; a interação homeos-

tática entre disciplinas; a interação harmoniosa entre equipes; a interação prazo restrito–exati-

dão de informações; a interação teoria-prática; a interação resultado intrafísico–resultado extra-
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físico; a interação cosmoeticidade–interassistencialidade–amparo extrafísico; a interação análi-

se egocármica–análise grupocármica; a interação multidimensional. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo plano de marketing–plano de marketing cosmoé-

tico; o crescendo ausência de informação–saturação informacional; o crescendo prejuízo–ponto 

de equilíbrio–lucro; o crescendo viabilidade empresarial–viabilidade empresarial cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) conscin planejadora–dupla evolutiva–grupo cármico; 

o trinômio (trio) conscin planejadora–equipe intrafísica–equipe extrafísica; o trinômio conscin 

planejadora–instituição–mercado. 

Polinomiologia: o polinômio página em branco–redação–revisão–aprovação do plano; 

o polinômio implementação-controle-revisão-replanejamento; o polinômio (modelo dos 4 pês) 

produto-ponto-promoção-preço; o polinômio (análise de equilíbrio) pontos fortes–pontos fracos–

–oportunidades–ameaças; o polinômio planejador–instituição–Governo Federal–Estado Mun-

dial. 

Antagonismologia: o antagonismo sonho / realidade; o antagonismo planejamento  

/ improvisação; o antagonismo plano / ação; o antagonismo ação / inação; o antagonismo teoria 

/ prática; o antagonismo falta de informação / excesso de informação; o antagonismo desejos  

e necessidades do consumidor / viabilidade empresarial; o antagonismo lucro / prejuízo; o anta-

gonismo resultados de curto prazo / resultados de longo prazo; o antagonismo cosmoética / ava-

reza. 

Paradoxologia: o paradoxo de o planejamento de marketing poder ser cosmoético ao 

favorecer o investidor. 

Politicologia: a democracia; a tecnocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis regulamentadoras da Constituição Federal; as leis do Código de De-

fesa do Consumidor; as leis do Código Civil; as leis internacionais; as leis ambientais; a lei da 

solidariedade cosmoética evolutiva; a lei do maior esforço pesquisístico. 

Filiologia: a discernimentofilia; a evoluciofilia; a raciocionofilia; a neofilia; a experi-

mentofilia; a conscienciofilia; a autopesquisofilia; a logicofilia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a cosmoeticofobia; a raciocinofobia; a neofobia; a experimentofobia; a auto-

pesquisofobia; a debatofobia; a logicofobia; a mentalsomatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa; a síndrome da inse-

gurança; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da pro-

crastinação; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome de burnout. 

Maniologia: a doxomania; a tecnomania; a internetmania; a abulomania; a riscomania; 

a fracassomania; a oneomania; a tiranomania; a egomania; a acribomania; a megalomania. 

Mitologia: o mito do fatalismo; o mito da predestinação; o mito de o planejamento ser 

restrito à cúpula institucional; o mito do planejamento distante da realidade; o mito de o plane-

jamento ser gasto de tempo; o mito de o planejamento ser caro; o mito de o planejamento não 

dar certo. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca; 

a administroteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a juridicoteca; a pesquisoteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Planejamentologia; a Mercadologia; a Cosmoeticologia; a Para-

direitologia; a Megatraforologia; a Equilibriologia; a Anticosmoeticologia; a Retribuiciologia;  

a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Psicologia; a Antropologia; a Filosofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o planejador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a planejadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens microplanus; o Homo sapiens megagestor; o Homo sapi-

ens universalis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens autocriticus; o Homo sapiens ethicus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: planejamento de marketing cosmoético aquisitivo = aquele objetivando  

a utilização da infraestrutura mais completa para alcançar a meta evolutiva; planejamento de mar-

keting cosmoético executivo = aquele objetivando a implementação do plano de ação da forma 

mais completa e sadia; planejamento de marketing cosmoético distributivo = aquele objetivando  

o resultado do plano de ação beneficiando o maior número possível de consciências. 

 

Culturologia: a cultura do planejamento; a cultura do planejamento de marketing cos-

moético; a cultura da Autexperimentologia; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura do imedia-

tismo; a cultura da indiferença; a cultura da impunidade. 

 

Taxologia. Eis, a título de exemplo, 12 categorias de planejamento de marketing, com  

4 exemplos respectivos, passíveis de implementação cosmoética, listadas em ordem alfabética se-

gundo classificação de produto: 

01.  Bens industriais: equipamentos; frutas; minérios; serviços especializados. 

02.  Bens intangíveis (serviços): escolas; hotéis; hospitais; linhas aéreas. 

03.  Bens tangíveis duráveis: automóveis; eletrodomésticos; móveis; roupas. 

04.  Bens tangíveis não duráveis: alimentos; bebidas; cosméticos; medicamentos. 

05.  Eventos: congressos; feiras; megaeventos; shows. 

06.  Experiências: planetários; parques nacionais; parques temáticos; restaurantes temá-

ticos.  

07.  Ideias: causas; partidos políticos; responsabilidade social; sustentabilidade. 

08.  Informações: avaliação de risco de crédito; certificação digital; informação cadas-

tral; notas fiscais eletrônicas. 

09.  Lugares: bairros; cidades; estados; países. 

10.  Organizações: imagens corporativas; organizações sem fins lucrativos; sindicatos. 

11.  Pessoas: artistas; atletas; políticos; profissionais. 

12.  Propriedades: ações; imóveis; investimentos financeiros; obras de arte. 

 

Procedimentologia. Sob a ótica da Teaticologia, eis, em ordem alfabética, 9 ações com-

pondo a metodologia de elaboração de plano de marketing cosmoético: 

1.  Considerar: marketing e planejamento de marketing enquanto ferramentas neutras. 

O planejador é o responsável pela aplicação e pelos resultados. 
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2.  Desenvolver: empatia com o cliente desde o início, incentivando a equipe a colocar- 

-se no lugar do consumidor visando maior qualidade de vida.  

3.  Diferenciar: sonho (abstração, visão de futuro, ideia-foco, pensamento), de planeja-

mento (processo de raciocínio, força ao pensamento, pensenização), de plano (dados e fatos, co-

municação do raciocínio, documento) e de ação (concretização, transformação).  

4.  Escolher: produto ou serviço a ser planejado com critérios cosmoéticos (procedimen-

to sob a responsabilidade dos diretores da organização). 

5.  Formar: equipe de trabalho com base em procedimentos de liderança cosmoética (in-

tegridade, competência, mérito, convivialidade, lucidez e discernimento). 

7.  Levantar: informações com bases científicas para conhecer o cliente e o mercado  

a partir de dados e fatos para aumentar a segurança do empreendimento e, também, do consu-

midor. 

8.  Pensar: de maneira cosmoética nos 3 níveis principais de planejamento de marketing 

(estratégico, tático e operacional).  

9.  Redigir: plano transparente com prazos realistas, segundo modelo comprovado de ra-

ciocínio de marketing para gerar confiabilidade visando unir as pessoas no alcance de objetivos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o planejamento de marketing cosmoético, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

02.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Cosmoconsciência:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

09.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Planejamento  milimétrico:  Autoproexologia;  Homeostático. 

11.  Poder  da  fraternidade:  Harmoniologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  do  hiperconsumismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vácuo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

 

O  PLANEJAMENTO  DE  MARKETING  COSMOÉTICO,  FER-
RAMENTA  AUTEVOLUTIVA  E  INTERASSISTENCIAL,  É  CA-
PAZ  DE  PROMOVER  RETORNOS  EQUILIBRADOS  PRÓ-PAZ  

ENTRE  CONSCIÊNCIAS,  INSTITUIÇÕES  E  /  OU  NAÇÕES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera viável fazer o planejamento de marke-

ting sendo cosmoético? Admite aplicar tal estratégia na vida pessoal ou profissional visando a re-

educação consciencial? 
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P L A N E J A M E N T O    M I L I M É T R I C O  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O planejamento milimétrico é o ato ou o efeito de planejar a proéxis, prepa-

rar tarefa, esquematizar trabalho ou planificar a vida humana de modo calculado, cuidadoso, es-

crupuloso, rigoroso, circunstanciado, integrado, judicioso, com grande precisão, exaustivamente, 

até o último pormenor, mínimo, concebível, de acordo com a técnica do detalhismo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo planejar vem do idioma Latim, planus, “plano; chão; nivelado”.  

O sufixo mento procede também do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de 

verbos. A palavra planejamento surgiu no Século XX. O vocábulo milimétrico deriva do idioma 

Francês, millimètre, “milimétrico”. O termo milímetro apareceu em 1836. 

Sinonimologia: 01.  Planificação milimétrica. 02.  Planejamento centesimal. 03.  Plane-

jamento nanométrico. 04.  Planejamento detalhista. 05.  Planejamento preciso. 06.  Planejamento 

técnico. 07.  Planejamento estratégico minucioso. 08.  Organização milimétrica. 09.  Detalhamen-

to existencial. 10.  Orientação existencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo planejamen-

to: antiplanejamento; autoplanejamento; planeamento; planear; planejada; planejado; planeja-

dor; planejadora; planejar; replaneamento; replanejamento; replanejar. 

Neologia. As 4 expressões compostas planejamento milimétrico, planejamento milimé-

trico aquisitivo, planejamento milimétrico executivo e planejamento milimétrico distributivo são 

neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 01.  Ausência de planejamento. 02.  Falta do plano de ação. 03.  Vida 

desprogramada; vida instintiva. 04.  Existência aleatória; existência improvisada. 05.  Desorienta-

ção existencial. 06.  Descompasso evolutivo. 07.  Atitude antiproéxis. 08.  Conscin desorganiza-

da. 09.  Personalidade despreparada. 10.  Vida na robéxis. 

Estrangeirismologia: o Planejamentarium; o close-up da vida humana; o layout das ati-

tudes pessoais; o planejamento de haut en bas; a due diligence; o projeto superfine; a exposição 

ex verbo ad verbum; o ex nihilo ad nihilum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao detalhismo teático evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da proexidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o planejamento milimétrico; o planejamento ou projeto inicial experimental; 

os processos de planejamento; a vida evolutiva milimetricamente planejada; a existência meti-

culosamente controlada; a megafocagem no tema sob todos os ângulos imagináveis; a cláusula 

pétrea da proéxis pessoal; o calculismo cosmoético; a máquina pessoal de cumprir prazos; a pre-

cisão matemática no corpo-máquina e na casa-máquina; o controle racional da produção evolutiva 

pessoal; a premeditação lógica da consciência madura; o corte rigoroso das entropias e dos aci-

dentes de percurso; o planejamento intergrupal da proéxis a curto, médio e longo prazo; o plane-

jamento das atitudes; a articulação dos procedimentos; o traçado da programação; o ordenamento 

do fluxograma existencial; o somatório dos pequenos desempenhos; o plantio das verpons; a evi-

tação das duplicidades quando inúteis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Teorologia: as teorias do planejamento; a teoria feminista do planejamento. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da atenção prospectiva; a técnica da 

Profilaxia; a técnica da autorganização consciencial. 

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 Autoconscien-

ciometrologia. 

Enumerologia: o trabalho / tarefa; o plano / projeto; os meios / recursos; os objetivos / 

metas; as ações / procedimentos; a consecução / realização; as determinações / conveniências. 

Binomiologia: o binômio planejamento da proéxis–consecução da proéxis pessoal; o bi-

nômio planejamento intermissivo inicial–planejamento intrafísico conclusivo. 

Interaciologia: a interação comprometimento-cronêmica. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo detalhismo técnico / perfeccionismo patológico. 

Politicologia: a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço avançado. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a administroteca; a proexoteca; a metodoteca; a pesquisoteca; a tecnote-

ca; a monitoroteca; a sistematicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Metodologia; a Experimentologia; a Siste-

matologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Taxologia; a Definologia;  

a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o planejador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a siste-

mata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação; a planejadora. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17403 

Hominologia: o Homo sapiens microplanus; o Homo sapiens liberperquisitor; o Homo 

sapiens megagestor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: planejamento milimétrico aquisitivo = o emprego da melhor infraestrutu-

ra para colimar o objetivo evolutivo; planejamento milimétrico executivo = a realização do em-

preendimento de modo abrangente máximo; planejamento milimétrico distributivo = a doação dos 

benefícios dos trabalhos ao maior número possível de consciências. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimentologia. 

 

Taxologia. À luz da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40 catego-

rias de planejamentos racionais: 

01.  Administrativo. 

02.  Ambiental. 

03.  Autevolutivo. 

04.  Básico. 

05.  Cosmovisiológico. 

06.  Cronêmico. 

07.  Departamental. 

08.  Detalhista. 

09.  Econômico. 

10.  Eficiente. 

11.  Empresarial. 

12.  Específico. 

13.  Estratégico. 

14.  Existencial. 

15.  Experimental. 

16.  Familiar. 

17.  Financeiro. 

18.  Holomaduro. 

19.  Indispensável. 

20.  Industrial. 

21.  Intencional. 

22.  Intrafísico. 

23.  Inversivo. 

24.  Lógico. 

25.  Mentalsomático. 

26.  Militar. 

27.  Operacional. 

28.  Parapsíquico. 

29.  Participativo. 

30.  Parurbano. 

31.  Pesquisístico. 

32.  Prático. 

33.  Prévio. 

34.  Produtivo. 

35.  Proexológico. 

36.  Projetivo. 

37.  Refletido. 

38.  Técnico. 
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39.  Tenepessista. 

40.  Urbano. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o planejamento milimétrico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

04.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Preparação  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  PLANEJAMENTO  MILIMÉTRICO,  A  RIGOR,  EXIGE  APLI- 
CAÇÕES  MULTICULTURAIS  E  MULTIDIMENSIONAIS  DA 

HOLOMNEMÔNICA,  HOLOPENSENOLOGIA,  HOLOCARMO- 
LOGIA,  HOLOBIOGRAFOLOGIA  E  HOLOMATUROLOGIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém alguma categoria de planejamento mili-

métrico nos próprios empreendimentos? Vale o esforço de atualizar a programação? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17405 

P L A N I L H A    E V O L U T I V A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A planilha evolutiva é a listagem, o impresso, o plano ou o programa bási-

co a ser aplicado na autovivência racional e cosmoética da existência humana pela conscin inte-

ressada, tanto o homem quanto a mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo planilha vem do idioma Espanhol Platino, planilla, “ingresso ou 

formulário com espaços em branco para preenchimento de dados nas petições e declarações junto 

à administração pública”. Surgiu no Século XX. O vocábulo evolutivo procede do idioma Fran-

cês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. 

Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Miniplano evolutivo. 2.  Autoplanejamento evolutivo. 3.  Minipro-

grama evolutivo. 4.  Miniconscienciograma pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas planilha evolutiva, miniplanilha evolutiva e ma-

xiplanilha evolutiva são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Megaprograma evolutivo. 2.  Conscienciograma. 3.  Autoconscien-

ciograma. 

Estrangeirismologia: o Planejamentarium; o laptop. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: a planilha evolutiva; a planilha técnica de priorizações; o conscienciograma; 

o miniconscienciograma; o resumo do conscienciograma; o autoconscienciograma; a planificação 

cosmoética; o planejamento autevolutivo; a listagem técnica; a Cronologia; o plano de vida;  

o programa básico; a planilha eletrônica; a impressora; o impresso para uso pessoal; as conquistas 

evolutivas pessoais; o verdadeiro seguro evolutivo; a estratégia existencial pessoal; a catálise das 

tarefas evolutivas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: o autorrevezamento multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Filiologia: a proexofilia. 

Holotecologia: a enumeroteca; a mensuroteca; a inventarioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Tecnologia; a Paratecnologia; a Intrafisicologia; 

a Conscienciometrologia; a Priorologia; a Holomaturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o voluntário da Conscienciologia. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a voluntária da Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens lexicologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniplanilha evolutiva pessoal = o programa inicial para a autoformação 

cultural; maxiplanilha evolutiva pessoal = o programa inicial para se alcançar a condição da 

desperticidade. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimentologia. 

 

Indicadores. Sob a ótica da Experimentologia, a partir da Conscienciologia e da Cosmo-

eticologia, eis, por exemplo, na ordem lógica das ocorrências, 20 indicadores, providências, con-

quistas, autovivências ou estágios escolhidos, ideais, resumidos, mas práticos, capazes de bem 

formatar a planilha evolutiva para qualquer consciência intrafísica (conscin) interessada, homem 

ou mulher, das gerações novas no Século XXI: 

01.  Autorganização existencial (Homo sapiens sapiens). 

02.  Estado vibracional pessoal (EV; Energossomatologia). 

03.  Estudo formal (diploma ou diplomas; primeiro; Mentalsomatologia). 

04.  Autodidatismo ininterrupto (biblioteca particular; depois). 

05.  Inversão existencial (invéxis; Invexologia). 

06.  Carreira profissional (sobrevivência digna; Conscienciocentrologia). 

07.  Casa própria (primeiro; Intrafisicologia). 

08.  Carro pessoal (Proxêmica; depois). 

09.  Programação existencial (proéxis; Proexologia). 

10.  Reciclagem existencial (recéxis; Recexologia; primeiro). 

11.  Reciclagem intraconsciencial (recin; depois). 

12.  Dupla evolutiva (Duplologia). 

13.  Independência econômico-financeira (pé-de-meia; planilha financeira). 

14.  Sinalética parapsíquica pessoal (Parapercepciologia). 

15.  Tenepes (tarefa energética pessoal; Homo sapiens tenepessista; Interassistenciolo-

gia; primeiro). 

16.  Oficina extrafísica (ofiex; Extrafisicologia; depois). 

17.  Autogestação consciencial (autogescon). 

18.  Pesquisador independente (homem ou mulher; condição; Autopesquisologia). 

19.  Desperticidade (desassediado permanente total; Despertologia; Homo sapiens des-

pertus). 

20.  Completismo existencial (Compléxis; saldo positivo na FEP). 

 

Variações. Considerando a Intrafisicologia, evidentemente, a ordem cronológica da 

consecução ou autovivência dos 20 estágios da planilha evolutiva varia de pessoa para pessoa, de 
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acordo com a faixa etária humana, contudo, em tese, as diretrizes essenciais, ou mais prioritárias, 

estão inseridas na listagem. 

Autorganização. No universo da Conviviologia, a pessoa organizada mantém o hábito 

(Habitologia) de colocar a síntese da planilha evolutiva (memo) no bolso (ou na bolsa), junto aos 

documentos pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a planilha evolutiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

SEGUNDO  A  CONSCIENCIOMETROLOGIA,  É  IMPRATICÁVEL 

PESQUISAR  TEATICAMENTE  A  PRIOROLOGIA,  A  AUTO-
CONSCIENCIOMETROLOGIA  E  A  PROEXOLOGIA  SEM  A  IN-
CLUSÃO  DO  ESTUDO  DA  PLANILHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você está hoje em qual dos 20 estágios-conquistas da planilha evoluti-

va? Deixou algum estágio em branco para trás? Como encara o futuro evolutivo, pessoal, pró-

ximo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 154, 190, 202, 207, 451, 832  
e 1.065. 

2.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 24. 
3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 391 
e 1.100. 

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 Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 81 e 607. 
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P L A N I L H A    G R A F O T É C N I C A  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A planilha grafotécnica é o formulário padronizado no qual são registradas 

as informações sobre o conteúdo empregado na estrutura formal do texto, elaborada com o objeti-

vo de fornecer panorama das ideias atribuídas a cada tema, sendo resumo técnico pontual propi-

ciador da manutenção de padrões, categorizações e especificações. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo planilha vem do idioma Espanhol Platino, planilla, “ingresso ou 

formulário com espaços em branco para preenchimento de dados das petições e declarações junto 

à adminstração pública”. Surgiu no Século XX. O elemento de composição grafo vem do idioma 

Grego, grápho, “escrever; inscrever”. A palavra técnica vem do idioma Francês, technique, deri-

vada 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”. Apareceu no Século XIX.  

Sinonimologia: 1.  Planilha técnica de apoio à redação. 2.  Quadro grafotécnico. 3.  Ta-

bela grafotécnica.  

Neologia. As 3 expressões compostas planilha grafotécnica, planilha grafotécnica sim-

ples e planilha grafotécnica composta são neologismos técnicos da Grafopensenologia.  

Antonimologia: 1.  Planilha evolutiva. 2.  Planilha econômico-financeira. 3.  Planilha 

orçamentária. 

Estrangeirismologia: o know-how da escrita didática e tarística. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tares. 

Coloquiologia: a sistematização dos modos de fazer aplicados à redação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; os lexicopensenes; a lexicopen-

senidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; 

os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a matematização da 

autopensenidade.  

 

Fatologia: a opção pela exaustividade comunicativa; a planificação da escrita; as listas 

de apoio à redação criadas especificamente para a obra no período de elaboração da mesma; as 

demandas de criação e alteração das planilhas surgidas no desenvolvimento da escrita; a particu-

larização dos conteúdos; o quadro resumo de parágrafo, capítulo ou obra; a tabulação de vocábu-

los e ideias; a ordenação lógica de conceitos; o recurso para a sustentação do estilo redacional en-

ciclopédico; a implantação de infraestrutura redacional; o acesso fácil às folhas com as planilhas 

grafotécnicas, dispostas ao alcance dos olhos e das mãos; o uso de expositores de parede ou pas-

tas L; as consultas periódicas ao acervo pessoal de materiais para a organização da escrita; a ma-

tematização do conteúdo tarístico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a avaliação do potencial energético das palavras; as inspirações 

conformáticas provenientes de consciexes amparadoras; a matematização das cognições multidi-

mensionais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conteúdo forte–forma esmerada. 
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Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da tares; o princípio da ex-

plicitação comunicativa; o princípio da primazia do conteúdo sobre a forma; o princípio evoluti-

vo da semperaprendência; o princípio da intransferibilidade da responsabilidade autoral; o prin-

cípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: as cláusulas comunicativas do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a planilha grafotécnica; a grafotécnica do roteiro redacional; a grafotécni-

ca da escrita precisa; a grafotécnica da diversidade vocabular; a grafotécnica do refinamento 

formal; as grafotécnicas do detalhismo, exaustividade e circularidade; as técnicas da Estilística 

Conscienciológica. 

Voluntariologia: os autores voluntários da tares. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

Holociclo, Holoteca e Tertuliarium. 

Efeitologia: os efeitos tarísticos da paciência redacional. 

Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses da Conformática Tarística. 

Ciclologia: o ciclo de revisões textuais. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio acepção-vocábulo; o binômio pa-

pel-monitor.  

Interaciologia: a interação roteiro redacional–planilha grafotécnica. 

Crescendologia: o crescendo intelectivo transformando ideia bruta em pérola tarística. 

Trinomiologia: o trinômio dedicação-paciência-competência; o trinômio cognição-or-

ganização-criatividade; o trinômio palavra exata–contexto adequado–comunicação eficaz. 

Polinomiologia: o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógi-

co-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo rigor técnico / perfeccionismo; o antagonismo auto-

motivação intelectual / preguiça mental. 

Legislogia: a lei do maior esforço em prol da tares. 

Filiologia: a comunicofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a intelectofilia; a lexicofilia;  

a bibliofilia; a grafofilia. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração; a desconstrução do mito da per-

feição. 

Holotecologia: a lexicoteca; a encicloteca; a biblioteca; a hemeroteca; a comunicoteca; 

a metodoteca; a inventarioteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Conformática; a Exaustivologia; a Reda-

ciologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Didaticologia; a Gesconologia; a Taristico-

logia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a prole 

mentalsomática. 

 

Masculinologia: o comunicador; o comunicólogo; o escritor; o intelectual; o pesquisa-

dor; o sistemata; o verbetógrafo; o verbetólogo; o professor; o revisor; o vocabularista; o lexicó-

logo; o autor; o agente da tares. 

 

Femininologia: a comunicadora; a comunicóloga; a escritora; a intelectual; a pesquisa-

dora; a sistemata; a verbetógrafa; a verbetóloga; a professora; a revisora; a vocabularista; a lexi-

cóloga; a autora; a agente da tares. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo 

sapiens intellectualis; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

auctor; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17410 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: planilha grafotécnica simples = o formulário padronizado de apoio à re-

dação criado e aplicado às unidades de enumeração específica; planilha grafotécnica composta  

= o formulário padronizado de apoio à redação criado e aplicado aos itens componentes da chapa 

redacional específica da obra, composta com o conjunto de itens determinados previamente pelo 

autor. 

 

Culturologia: a cultura da escrita. 

 

Tipologia. Atinente a Conformaticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 tipos 

de planilhas grafotécnicas: 

1.  Contraponteada: composta dos vocábulos selecionados para particularizar cada ex-

tremo da contraposição a ser explicitada na argumentação. 

2.  Correlativa: composta dos vocábulos elegidos para correlacionar itens da chapa re-

dacional, podendo incluir os subtítulos dos parágrafos-preliminares ao item e palavras-chave.  

3.  Especificativa: composta dos vocábulos escolhidos para caracterizar cada unidade da 

enumeração de certo item, podendo incluir os subtítulos e palavras-chave. 

4.  Panorâmica: composta dos subtítulos das enumerações componentes de cada item da 

chapa redacional. 

 

Padronizações. O uso de padrões formais favorece a qualificação do esclarecimento ao 

leitor e, principalmente, auxilia no apuro das concepções do autor quando facilita a organização  

e expansão das ideias. Desse modo, pode propiciar a minimização de omissões, ambiguidades, 

distorções, malinterpretações e desinformações. 

Vocábulos. As palavras e expressões inseridas nas planilhas são isoladas do respectivo 

contexto textual e sobressaem, permitindo avaliar a adequação das mesmas para a elucidação da 

ideia pretendida.  

Facilitações. Concernente à Grafopensenologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

8 aspectos a serem avaliados pelo redator, cuja análise é facilitada com a elaboração e utilização 

de planilhas grafotécnicas: 

1.  Coerências. Averiguar a coesão dos argumentos e dados expostos. 

2.  Comparações. Identificar similitudes e diferenças entre temas. 

3.  Panorâmicas. Ter a visão de conjunto do conteúdo da obra. 

4.  Particularizações. Sustentar o viés singular a ser ressaltado em cada item ou tema. 

5.  Precisões. Checar se os vocábulos enunciam corretamente as concepções. 

6.  Repetições. Avaliar as reiterações dispensáveis e as indispensáveis. 

7.  Revisões. Aferir conteúdos e formas empregados. 

8.  Uniformizações. Manter enfoque, padrão formal e estilo redacional predeterminado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a planilha grafotécnica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Escrita  precisa:  Grafopensenologia;  Neutro. 

06.  Estilo  exaustivo:  Estilologia;  Neutro. 

07.  Estilo  técnico:  Estilologia;  Neutro. 
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08.  Grafotécnica  da  diversidade  vocabular:  Grafopensenologia;  Neutro. 

09.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

10.  Louçania  estilística:  Taristicologia;  Homeostático. 

11.  Matematização  do  conceito:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático.  

13.  Planilha  técnica:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

15.  Roteiro  redacional:  Grafopensenologia;  Neutro. 

 

PLANILHAS  GRAFOTÉCNICAS  APOIAM  A  ESTRUTURAÇÃO  

DE  CONTEÚDOS  E  FORMAS,  NO  TEXTO  E  NO  INTELECTO  

DO  AUTOR.  PUBLICADAS  NA  RESPECTIVA  OBRA,  PODEM  

AUXILIAR  O  LEITOR  NA  APREENSÃO  DOS  ARGUMENTOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou empregar planilhas grafotécni-

cas em auxílio à escrita? Considera ter havido melhoria na comunicação tarística? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lopes, Adriana; Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodis-

cernimento quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguari; 640 p.; 3 seções; 44 caps.; 9 citações; 1 E-mail; 

391 enus.; 1 foto; glos. 200 termos; 1 microbiografia; 19 siglas; 8 tabelas; posf.; 327 refs.; 2 apênds.; alf.; 22,5 x 16 x 3 
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 24, 513, 514 e 525 a 547. 

 

A. L. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17412 

P L A N I L H A    T É C N I C A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A planilha técnica é o quadro de medida ou o programa capaz de especifi-

car a aplicação de determinado conhecimento prático com detalhismo e exaustividade maiores. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo planilha vem do idioma Espanhol Platino, planilla, “impresso ou 

formulário com espaços em branco para preenchimento de dados nas petições e declarações junto 

à administração pública”. Surgiu no Século XX. O vocábulo técnica procede 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”. Apare-

ceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Formulário padronizado. 2.  Folha de cálculo. 3.  Megateste de medi-

ção. 4.  Método de avaliação. 5.  Análise sistemática. 6.  Escala de aferição. 

Neologia. As duas expressões compostas planilha técnica básica e planilha técnica 

avançada são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Síntese mutiladora. 2.  Imprecisão técnica. 3.  Antitécnica. 4.  Mio-

pia mentalsomática. 5.  Subacuidade intelectual. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento técnico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paratecnologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a planilha técnica; a planilha evolutiva pessoal; a planilha da reciclagem in-

traconsciencial (recin); a planilha da megagescon pessoal; a planilha econômico-financeira para  

a composição do pé-de-meia sustentável; a planilha cosmoética pessoal; a planilha eletrônica;  

a planificação existencial da proéxis; a autorganização racional; o Sistema Internacional de Uni-

dades (SI); o autoconscienciograma; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a aplicação do tempo útil 

pessoal no universo da Horologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-lucratividade. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida;  

o antagonismo acerto / desacerto. 

Filiologia: a evoluciofilia; a mnemofilia. 

Holotecologia: a administroteca; a infoteca; a proexoteca; a criativoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Tecnologia; a Paratecnologia; a Holomatu-

rologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Conscienciometrologia; a Priorologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sa-

piens progressivus; o Homo sapiens foliatus; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens 

cognitivus; o Homo sapiens verbetologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: planilha técnica básica = a aplicada para o aproveitamento do tempo de 

trabalho pessoal; planilha técnica avançada = a aplicada para o incremento das atividades da ofi-

cina extrafísica (ofiex) pessoal. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, dispostas na ordem alfabética, 105 plani-

lhas técnicas mais empregadas no dia a dia, objetivando a análise de procedimentos racionais em 

geral: 

01. Acelerograma: mede a aceleração do corpo em movimento. 

02. Acrograma: mede o uso da acrossemia (redução das letras iniciais nos vocábulos). 

03. Actinograma: mede a quantidade de calor emitida por fonte irradiante, como o Sol. 

04. Adenograma: mede a quantidade de células e bactérias nos gânglios. 

05. Anemograma: mede a velocidade dos ventos. 

06. Aneroidograma: mede a variação da pressão atmosférica. 

07. Angiograma: mede a variação dos vasos sanguíneos. 

08. Antibiograma: mede o estado de vida dos germes. 

09. Arteriograma: mede o estado das artérias. 

10. Atomograma: mede a massa atômica dos elementos. 

11. Audiograma: mede a audibilidade recebida pelo aparelho auditivo. 

12. Autoconscienciograma: mede a Autoconscienciometrologia específica. 

13. Autopensenograma: mede a autopensenidade específica. 

14. Axiograma: mede a utilização de axiomas. 

15. Balistocardiograma: mede o recuo do sangue para a aorta. 

16. Barograma: mede as variações gráficas do barógrafo (avaliador de altitude). 

17. Belinograma: mede a variação das imagens transmitidas pela corrente elétrica. 
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18. Blocodiagrama: mede a representação gráfica do relevo estrutural da região. 

19. Braquigrama: mede a redução braquigráfica (escrita através de abreviaturas). 

20. Broncograma: mede a variação da broncografia (fotografia dos brônquios). 

21. Cardiograma: mede a variação gráfica do cardiógrafo (movimentos cardíacos). 

22. Cartograma: mede a variação de fenômenos sociais (natalidade, população). 

23. Centrigrama: mede o equivalente à centésima parte do grama. 

24. Cintilograma: mede a distribuição de elemento radioativo nos órgãos internos. 

25. Colecistograma: mede a variação obtida através da colecistografia (vesícula biliar). 

26. Confrontograma: mede o padrão dos confrontos interpessoais (Conviviologia). 

27. Conscienciograma: mede as características do perfil da consciência integral. 

28. Cosmoeticograma: mede a aplicação da Cosmoética. 

29. Cosmograma: mede a cosmoassociação das ideias, especialmente publicadas. 

30. Cromatograma: mede a variação da cromatografia (separação de moléculas). 

31. Cronograma: mede a variação do horário dos eventos pelas funções numéricas. 

32. Datilograma: mede as impressões digitais. 

33. Decagrama: mede o correspondente a 10 gramas. 

34. Decigrama: mede o correspondente a 1 décimo de grama. 

35. Ecoencefalograma: mede a estrutura interna do crânio. 

36. Eletrencefalograma: mede o potencial elétrico do cérebro. 

37. Eletrocardiograma: mede as oscilações elétricas do coração. 

38. Eletroculograma: mede a voltagem entre a parte anterior e posterior do olho. 

39. Eletrorretinograma: mede as correntes elétricas da superfície do olho. 

40. Energograma: mede a estrutura do energossoma. 

41. Enterograma: mede os movimentos do intestino. 

42. Enumerograma: mede o padrão informativo da obra ou gestação consciencial. 

43. Ergograma: mede a atividade muscular. 

44. Esfigmograma: mede a curvatura do pulso. 

45. Espectrograma: mede o espectro solar. 

46. Espermograma: mede o movimento dos espermatozoides. 

47. Estenograma: mede a escrita estenográfica ou taquigráfica. 

48. Etograma: mede o comportamento animal. 

49. Fluxograma: mede a variação de fluxo nos procedimentos, problemas ou sistemas. 

50. Fonocardiograma: mede as ondas correspondentes aos ruídos cardíacos. 

51. Fonograma: mede a variação gráfica da fala. 

52. Fórmula-grama: mede o equivalente a 1 mol. 

53. Fotograma: mede as impressões fotográficas dos filmes. 

54. Geograma: mede as variações das colunas geológicas. 

55. Harmonograma: mede a extensão da harmonia (Harmoniologia). 

56. Hectograma: mede o equivalente ao peso de 100 gramas. 

57. Hemograma: mede o número de componentes do sangue. 

58. Heredograma: mede a história familiar (ascendência, descendência). 

59. Holograma: mede a intensidade da radiação transmitida ou difratada. 

60. Invexograma: mede a aplicação da técnica da invéxis (Invexologia). 

61. Linfagiograma: mede a estrutura dos vasos linfáticos. 

62. Lipidograma: mede a quantidade de lipídios encontrados no sangue. 

63. Logograma: mede as sequências fônicas nas escritas ideográficas. 

64. Mamograma: mede as variações apresentadas na radiografia da mama. 

65. Mareograma: mede a elevação ou abaixamento da maré. 

66. Megagrama: mede o correspondente a 1 milhão de gramas (a tonelada). 

67. Microbarograma: mede a variação do microbarógrafo (medidor de pressão). 

68. Mielograma: mede as células da medula óssea. 

69. Miograma: mede a atividade do miógrafo (analisador da contração muscular). 

70. Miriagrama: mede o correspondente ao peso de 10 mil gramas. 
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71. Nanograma: mede o correspondente a 10
-9

 do grama. 

72. Nistagmograma: mede as variações gráficas do nistagmo (movimentos oculares). 

73. Organograma: mede a estrutura hierárquica das organizações sociais. 

74. Oscilograma: mede a curvatura do oscilógrafo. 

75. Palatograma: mede a articulação dos sons da fala, através de palato artificial. 

76. Pancreatograma: mede a variação da pancreatografia (exame do pâncreas). 

77. Pensenograma: mede o padrão dos pensenes (Pensenologia). 

78. Picograma: mede o correspondente ao peso do trilionésimo do grama. 

79. Plestimograma: mede a variação do plestimógrafo (volume dos órgãos do soma). 

80. Pneumograma: mede a variação do pneumógrafo (movimentos do tórax). 

81. Polarograma: mede a variação da corrente elétrica aplicada entre os eletrodos. 

82. Polissonograma: mede o padrão do sono natural da pessoa (Polissonografia). 

83. Proexograma: mede o padrão de consecução da proéxis pessoal ou grupal. 

84. Projeciograma: mede o padrão das projeções conscienciais lúcidas. 

85. Proteinograma: mede a composição de proteínas no corpo biológico. 

86. Psicograma: mede as características do perfil psicológico do indivíduo. 

87. Quilograma: mede o equivalente à unidade de massa do sistema internacional. 

88. Quimograma: mede a variação do quimógrafo (movimentos do organismo). 

89. Radioautograma: mede a presença de material radioativo. 

90. Radioquimograma: mede a variação do radioquimógrafo. 

91. Radiospectrograma: mede a variação do radioespectrógrafo (ondas de rádio). 

92. Recexograma: mede a aplicação da técnica da recéxis (Recexologia). 

93. Renograma: mede a função renal. 

94. Serenograma: mede o nível da serenidade consciencial (Serenologia). 

95. Sexograma: mede o nível da aplicação da técnica do sexo diário. 

96. Sismograma: mede a variação do sismógrafo (Vulcanologia). 

97. Sociograma: mede as variações das relações sociais ou interpessoais. 

98. Sonograma: mede os componentes do som. 

99. Telecardiograma: mede a variação apresentada no eletrocardiograma. 

100. Tenepessograma: mede o nível da utilização da técnica da tenepes. 

101. Termograma: mede a variação do termógrafo (medidor de temperatura). 

102. Verponograma: mede o universo disponível das verpons (Verponologia). 

103. Vetocardiograma: mede a variação gráfica das forças elétricas do coração. 

104. Vibraciograma: mede a aplicação diária da técnica do estado vibracional. 

105. Videofonograma: mede a variação de imagens e sons. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a planilha técnica, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

2.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 
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DENTRE  AS  PLANILHAS  TÉCNICAS  LISTADAS,  O  CONS-
CIENCIOGRAMA  É  A  MAIS  PRÁTICA,  ÚTIL  E  RELEVANTE  

PARA  TODAS  AS  PESSOAS,  SEM  EXCEÇÃO,  QUANTO 
À  EVOLUÇÃO  INDIVIDUAL,  RECICLANTE  E  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você emprega planilhas técnicas nas pesquisas? Você tem alguma téc-

nica pessoal para incrementar o uso das planilhas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 450. 
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P L A N O    E X I S T E N C I A L  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O plano existencial é a área, região, lugar, sítio, ambiente, posição, situa-

ção, superfície ou dimensão específica, receptora das manifestações do holopensene no qual  

o princípio consciencial desenvolve as atividades autevolutivas na cotidianidade diuturna, intra  

e extrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo plano vem do idioma Latim, planus, “plano; igual; chão; raso; 

nivelado”. Surgiu no Século XIV. O termo existencial procede do idioma Latim Tardio, existen-

tialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; exis-

tir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Domicílio existencial. 02.  Campo coexistencial. 03.  Local existen-

cial; região evolutiva. 04.  Área existencial; sítio de evolução. 05.  Lugar de desenvolvimento.  

06.  Ambiente existencial; nível de existência. 07.  Plano de evolução. 08.  Dimensão de desen-

volvimento. 09.  Base evolutiva. 10.  Vereda evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 62 cognatos derivados do vocábulo plano: alti-

plano; altoplano; biplano; monoplano; multiplano; planalto; planície; planiço; plano-altense; 

planobdela; planoblasto; planocerídeo; plano-cilíndrico; planócito; planocitose; planocitósico; 

planococo; plano-côncavo; plano-convexo; plano-espiral; planoferrita; planofilia; planogameta; 

planogâmeta; planogâmeto; planogâmico; planografia; planográfico; planógrafo; planômeno; 

planometragem; planometria; planométrico; planometrista; planômetro; planonte; plano-parale-

lo; plano-polarização; plano-polarizado; plano-polarizar; planorbe; planórbida; planorbídeo; 

planorbíneo; planórbis; planorbulina; plano-rotativo; plano-sequência; planoscópio; plano-si-

metria; plano-simétrico; planospiral; planóspiro; planospórico; palenospório; planósporo; pla-

nossarcina; planossárcina; planossarcino; planossárcino; planosito; semiplano. 

Neologia. As 4 expressões compostas plano existencial, plano existencial aquisitivo, 

plano existencial executivo e plano existencial distributivo são neologismos técnicos da Experi-

mentologia. 

Antonimologia: 1.  Inconstância evolutiva. 2.  Desorientação consciencial. 3.  Insociabi-

lidade. 4.  Encaramujamento pessoal. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Reeducandarium evolutivo; os campi evoluti-

vos; o Administrarium; o camping; o spa; a urbis. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à manutenção do bem-estar do corpo humano e da consciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciente; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade. 

 

Fatologia: o plano existencial; o local de vivência; o ambiente consciencial; a territoria-

lidade experimental; a base evolutiva; o campo de trabalho; a atmosfera de vida; o palco evoluti-

vo; o cenário existencial; a paisagem evolutiva; o ambiente vital; o meio existencial; a esfera exis-

tencial; o espaço existencial; o teatro evolutivo; a cenografia existencial; o cosmograma. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo monovisão-cosmovisão. 

Principiologia: o princípio da perspectiva evolutiva. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo visão tacanha–visão cosmovisiológica. 

Trinomiologia: o trinômio microcosmo-sociocosmo-macrocosmo. 

Polinomiologia: o polinômio ponto-reta-plano-espaço; o polinômio físico água-terra- 

-fogo-ar; o polinômio cenográfico cidade-campo-montanha-praia; o polinômio sazonal primave-

ra-verão-outono-inverno. 

Antagonismologia: o antagonismo campo energético / campo de concentração de pri-

sioneiros. 

Politicologia: a democracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a planofilia; a intrafisicofilia. 

Maniologia: a dromomania. 

Holotecologia: a geografoteca; a geologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Geopoliticologia; a Evoluciologia; a Ecolo-

gia; a Mesologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Vivenciologia; a Conviviologia; a Cos-

movisiologia; a Megaperspectivologia; a Paraperspectivologia; a Urbanologia; a Bairrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens existentialis; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sa-

piens communitarius; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens coexistens; o Homo sapiens 

materialis; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens inter-

missivista; o Homo sapiens cognopolita. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17419 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: plano existencial aquisitivo = a dimensão da vigília física ordinária ou 

crostal; plano existencial executivo = a dimensão das verpons ou mentalsomática; plano existen-

cial distributivo = a dimensão parapsíquica ou predominantemente interassistencial. 

 

Culturologia: a cultura da Priorologia Evolutiva. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, os  

7 planos existenciais básicos para a evolução dos princípios conscienciais, ou consciências, em 

geral: 

1.  Plano subterrâneo: as cavernas; os subterrâneos; a Espeleologia; a mineração; o sub-

solo; a Geologia; a Arqueologia. 

2.  Plano crostal: o solo; a terra; o piso; a rua; a estrada; a Geografia; a Intrafisicologia; 

a rodovia; o lago; o continente; a Agricultura; a Agrimensura; o mar; o oceano; a Comunicologia. 

3.  Plano da mesa: o balcão; o nível dos negócios; a banca da feira-livre; o escritório;  

o consultório; o comércio; a indústria; o laboratório; a mesa cirúrgica. 

4.  Plano psicossomático: o nível artístico; a Arte; a Imagisticologia; o imaginativo;  

o ficcional; o fantasioso. 

5.  Plano aéreo: o ar; a atmosfera humana; a Meteorologia; o espaço livre; o espaço aé-

reo; o espaço sideral; a Aeronáutica; a Astronáutica. 

6.  Plano mentalsomático: o nível ideológico; a Filosofia; o patamar político; a Sociolo-

gia; a criatividade da Ciência; os neofatos; as neoverpons; a Verponologia. 

7.  Plano extrafísico: o nível parapsíquico; a Extrafisicologia; a Multidimensiologia;  

a intermissão; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Paraperspectivologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o plano existencial, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Autocontingenciamento:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

12.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  PREDOMÍNIO  ÓBVIO  DE  ESPECÍFICO  PLANO  EXIS-
TENCIAL  NAS  MANIFESTAÇÕES  AUTOPENSÊNICAS  DE- 

TERMINA  O  NÍVEL  DE  AUTOLUCIDEZ  E  O  PATAMAR  AU-
TEVOLUTIVO  DE  CADA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz predominar os autesforços evolutivos em 

qual plano existencial? Você mantém autoconsciência de tal predomínio? 
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P L E N I T U D E    C O N V I V E N C I A L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A plenitude convivencial é a condição da coexistência de alguém com de-

terminada pessoa, o duplista ou a duplista, compondo a dupla evolutiva, ou várias conscins, ao 

mesmo tempo, formando círculo de relações sociais ou equipe entrosada, de maneira harmônica, 

se sentindo bem, em nível de relaxe e conforto na convivialidade diuturna. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo plenitude vem do idioma Latim, plenitudo, “grossura; espessu-

ra; corpulência; completo desenvolvimento (do Homem); o que preenche; plenitude; inteireza”. 

Surgiu no Século XVII. O termo conviver deriva do mesmo idioma Latim, convivere, “viver com; 

ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de me-

sa”, constituído pelo prefixo, cum, “com”, e vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir”. 

Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Plenificação convivencial. 02.  Relaxe convivencial. 03.  Satisfação 

convivencial. 04.  Prazer convivencial. 05.  Compatibilidade interconsciencial. 06.  Integração in-

terconsciencial. 07.  Duplismo produtivo. 08.  Coexistência compartilhada. 09.  Vinculação inter-

pessoal. 10.  Companheirismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas plenitude convivencial, plenitude convivencial du-

plista e plenitude convivencial grupal são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Tensão convivencial. 02.  Estresse convivencial. 03.  Insatisfação 

convivencial. 04.  Desprazer convivencial. 05.  Desentrosamento interconsciencial. 06.  Incompa-

tibilidade interconsciencial. 07.  Amizade tóxica. 08.  Antipodia consciencial. 09.  Divórcio. 10.  

Inimicícia. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Experimentarium; a otimização e o upgrade da 

autoproéxis pela participação na maxiproéxis; a coniunctio; o rapport multimilenar entre as cons-

cins; a aura popularis; a awareness afetiva; a amicability; o attachment; a friendship; a amitié 

amoureuse. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade harmônica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a sintonia holopensênica máxima;  

a convergência dos materpensenes das pessoas. 

 

Fatologia: a plenitude convivencial; o convívio sadio; a parceria evolutiva; a amizade 

interativa; a harmonização interconsciencial; os liames interconscienciais; a condição pessoal de 

plenitude de satisfação junto a determinada pessoa; o verdadeiro amor entre duas consciências;  

a verdadeira fraternidade entre duas pessoas; a satisfação de estar junto; a lua-de-mel ideal; o ca-

sal incompleto harmônico; as afinidades eletivas; a vivência do relaxe junto à pessoa; a falta de 

relaxe no leito conjugal; a força pessoal de outrem suficiente e satisfatória; as interrelações so-

ciais; o primado da plenitude da Conviviologia Humana; a plenitude convivencial interassisten-

cial; a autoconfiança advinda da coesão grupal; o acesso a bagagens cognitivas diversificadas dos 

compassageiros evolutivos; a fartura das trocas de experiências pessoais parapsíquicas e proexo-

lógicas entre os interlocutores; as oportunidades de vivências interassistenciais onipresentes;  

a oportunidade de aprofundamento nas autopesquisas pela convivialidade laboriosa; a autocom-
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provação do poder grupal, gerado pela reunião de esforços em prol de metas comuns, atingindo 

resultados inalcançáveis individualmente, na condição de lição evolutiva fundamental. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a vivência com relacionamento chacra a chacra, pele a pele, poro  

a poro; o acoplamento energético interconsciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos acertos entre as pessoas afins. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade gru-

pocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; a associação de princípios; o princípio da 

convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da atração entre os 

afins; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC);  

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo. 

Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas  

à convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla 

evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio motivação pessoal–motivação 

grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-candura; o binômio traforis-

mo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando proexista; o binômio hete-

romotivação-automotivação. 

Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os 

parceiros da dupla evolutiva; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação 

entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação convergência-divergência; 

a interação autodesassédio-heterodesassédio. 

Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o cres-

cendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralida-

de-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisís-

tico; o crescendo Patologia Pessoal-Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-apri-

morar. 

Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinforma-

ção-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio 

mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão. 

Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífe-

ra / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo 

amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade 

/ namoro; o antagonismo amizade / paixão. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência conscien-

cial; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassis-

tencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17423 

Filiologia: a sociofilia; a comunicofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evolu-

ciofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimento-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Duplologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;  

a Evoluciologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; 

a Autofocologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pletor; o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convi-

vator; o Homo sapiens conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens plenus; o Ho-

mo sapiens proexologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socia-

lis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens confidentior; o Homo 

sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: plenitude convivencial duplista = a atmosfera harmônica entre os 2 com-

ponentes da dupla evolutiva; plenitude convivencial grupal = a atmosfera harmônica entre os vá-

rios componentes da equipe de trabalho profissional. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia Evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a plenitude convivencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
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02.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

13.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

 

A  QUALIDADE  DA  CONDIÇÃO  DA  COEXISTÊNCIA  DE  AL-
GUÉM,  NO  MESMO  HOLOPENSENE,  COM  DETERMINADA  

PESSOA,  PODE  SER  AFERIDA  PELO  NÍVEL  DO  RELAXE  

PESSOAL  VIVENCIADO  JUNTO  A  TAL  PERSONALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, gosta de conviver com as conscins? Qual o nível 

de relaxe usufruído por você junto às pessoas? 
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P L E N I T U D E    E S T R I T A  
( P A R A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A plenitude estrita é o estado ou condição da realidade inteira, completa, to-

tal, integral, rigorosa, precisa e acabada, a menos imperfeita possível alcançada pela consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo plenitude vem do idioma Latim, plenitudo, “grossura; espessu-

ra; corpulência; completo desenvolvimento (do Homem); o que preenche”. Surgiu no Século 

XVII. O termo estrito deriva também do idioma Latim, strictus, “apertado; estreito; cerrado; co-

lhido; fechado (pelo frio); franzido; grave; severo (diz-se da pessoa); estrito; restrito; rigoroso; 

acanhado; conciso; lacônico; mesquinho; avaro”, de stringere, “apertar; cerrar; comprimir; gover-

nar; reduzir; diminuir; reger; colher (à mão)”. Apareceu no mesmo Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Completude irretocável. 2.  Correção impecável. 3.  Precisão esme-

rada. 4.  Exatidão máxima. 5.  Esmero rigoroso. 

Neologia. As 3 expressões compostas plenitude estrita, plenitude estrita eventual e ple-

nitude estrita sistemática são neologismos técnicos da Paraxiologia. 

Antonimologia: 1.  Imperfectibilidade. 2.  Incompletude. 3.  Incorreção. 4.  Inconclusão. 

5.  Inacabamento. 

Estrangeirismologia: o acid test autevolutivo; o fulfillment máximo; a top performance; 

o best result possible; o developing excellence. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade do detalhismo evolutivo exaustivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; a autopensenização escorreita; a retilinearidade autopensênica. 

 

Fatologia: a plenitude estrita; as plenitudes pessoais possíveis; a teática judiciosa; a exis-

tência humana vivida com plenitude laboriosa; a acabativa interassistencial de alta plenitude estri-

ta; o nível máximo de alta completude ou excelência evolutiva vivenciado pela conscin; a obra 

mais apurada possível; a plenitude catalisando a hiperacuidade; a menor imperfectibilidade possí-

vel; a conjugação no mesmo ato do esmero, da exatidão, da justeza, da precisão, do primor, da 

correção e do capricho; a observância estrita do relevante; as regras estritas da Natureza; a sufi-

ciência satisfatória dentre as insuficiências humanas generalizadas; o mais alto nível na escala dos 

valores evolutivos; a interrelação cósmica; a cosmificação; a cosmovisão; a Totalidade; o prima-

do da plenitude da Serenologia; as raias da perfeição da Consciex Livre (CL). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a autopsicosfera equilibrada; a exteriorização de ECs benéficas ao 

Cosmos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos acertos. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; a inabalabilidade dos princípios 

cosmoéticos pessoais fixados. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial infinita. 

Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade. 

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 Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos da sucessão de recordes homeostáticos. 

Ciclologia: a eficácia no manejo do ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo multiexisten-

cial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a plenitude cosmoética; a plenitude profissional; a plenitude evolutiva;  

a plenitude holossomática; a plenitude mentalsomática; a plenitude parapsíquica; a plenitude inte-

rassistencial. 

Binomiologia: o binômio valor de referência–valor da referência; o binômio valor real–

–valor ideal. 

Interaciologia: a interação inputs-insights; a interação conteúdo-forma. 

Crescendologia: o crescendo de autossuperações cosmoéticas. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão. 

Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo plenitu-

de estrita / mito do perfeccionismo; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo cons-

ciencial. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: as leis básicas da evolução; as leis do Cosmos; as leis da Proexologia. 

Filiologia: a cognofilia; a definofilia; a priorofilia. 

Holotecologia: a intelectoteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimen-

toteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraxiologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia;  

a Cosmanaliticologia; a Megafocologia; a Omnipercepciologia; a Cosmoconscienciologia; a Tu-

dologia; a Cosmovisiologia; a Cosmossintesologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Ma-

crossomatologia; a Polimaticologia; a Oximorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens plenus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

progressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens completis-

ta; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens analy-

ticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens sa-

pientior. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: plenitude estrita eventual = a obtenção da condição proexológica do 

completismo existencial (compléxis) nesta vida intrafísica; plenitude estrita sistemática = a con-

quista da condição evolutiva, fixada, interassistencial, do ser desassediado permanente total (des-

perto). 

 

Culturologia: a cultura da Paraxiologia; a Multiculturologia da Cosmanaliticologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a plenitude estrita, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autopensenização  analógica:  Autopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

07.  Eficácia  explicativa:  Argumentologia;  Neutro. 

08.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Extra  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

10.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Gratificação  cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Integridade  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

 

O  NÍVEL  DE  EXCELÊNCIA  DA  PLENITUDE  ESTRITA  
É  A  CONDIÇÃO  ÍMPAR  DE  SUSTENTAÇÃO  DO  DESEN-

VOLVIMENTO  DOS  DESEMPENHOS  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  
ASPIRANDO  NOVOS  ESTÁGIOS  EVOLUTIVOS  À  FRENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcançou alguma realização ao nível da pleni-

tude estrita? Em qual área de manifestação pessoal? 
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P L U R I P R O S P E C T I V I D A D E  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pluriprospectividade é o conjunto de autopesquisas diferenciadas da 

consciência a respeito de fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, realidades e pararrealida-

des, obviamente multidimensionais, capazes de plotar a previsão ou a evolução futura de si pró-

pria, da Socin e das Sociexes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição pluri deriva do idioma Latim, plus, “muitos; vá-

rios”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra prospectiva vem 

do idioma Francês, prospective, “ação de olhar para a frente; olhar a distância; perspectiva”, e es-

ta do idioma Latim, prospectivus, do radical de prospectum, supino de prospicere, “olhar adiante 

ou longe; prever; prover para o futuro”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Multiprospectividade. 02.  Pluriprevisibilidade. 03.  Multiprevisibi-

lidade. 04.  Prospectiva Cosmoética. 05.  Omnivisão precognitiva. 06.  Antevisão parafuturística. 

07.  Previsibilidade paracronológica. 08.  Previsão dos futuríveis. 09.  Posteriologia. 10.  Cosmo-

visiologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos do vocábulo prospectiva: antipros-

pectiva; antiprospectividade; Antiprospectivismo; autoprospectivação; improspectividade; maxi-

prospectiva; Megaprospectiva; monoprospectividade; multiprospectividade; patoprospectiva; 

pluriprospectiva; pluriprospectividade; prospectividade; prospectivamente; prospectivista; pros-

pectivo; Prospectivologia. 

Neologia. O vocábulo pluriprospectividade e as duas expressões compostas pluripros-

pectividade elementar e pluriprospectividade evoluída são neologismos técnicos da Cosmovisio-

logia. 

Antonimologia: 01.  Improspectividade. 02.  Imprevisibilidade. 03.  Monoprospectivi-

dade. 04.  Retrospectividade. 05.  Hipomnésia. 06.  Ausência da Prospectiva. 07.  Antiprospecti-

va; antiprospectividade; Antiprospectivismo. 08.  Visionarismo. 09.  Meteorologia. 10.  Passado-

logia. 

Estrangeirismologia: o upgrade das antevisões. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente das autopre-

cognições. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pluripros-

pectividade: pré-violação cronológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Profilaxia; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a prospectiva intrafísica; a antevisão imaginativa; a reflexão científica sobre  

o possível; a antevisão evolutiva; a previsão científica; a antecipação teórica das realidades; a pre-

visão da evolução social; a sequência lógica da investigação das antecipações; a prognose;  

o prognóstico da coletividade; a visionariedade; a cosmovisão; a pluriprospectividade estratégica; 

a Prospectiva multifacetada; a Prospectiva pluralizante; a pluriprospectividade utilitarista; a es-

sência da Prospectiva; a Hermenêutica da Cronêmica; a Prospectiva Cosmoética; a Socin globali-

zada; o Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a pluriprospectividade; a pararrealidade multifacética; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático; a precognição; a premonição; a presciência; a clarividência; 
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as ideias inatas; a pangrafia autoconsciente; a Paradireitologia; a Paradiplomacia; a Parapolitico-

logia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da prospectividade. 

Teoriologia: a teoria da inovação; a teoria da capacidade preditiva. 

Tecnologia: a técnica do brainstorming; a técnica da atenção prospectiva. 

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 Autoconscien-

ciometrologia. 

Efeitologia: as causas e os efeitos. 

Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção; o binômio Paraprospectiva-Para-

profilaxia. 

Interaciologia: a interação primeiro ponto de chegada–segundo ponto de partida; a in-

teração Ciência-Tecnologia-Dinâmica Evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo Visionarismo-Paraprospectiva. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva. 

Antagonismologia: o antagonismo neopensenes / tradicionalismos; o antagonismo vi-

são retrospectiva / visão prospectiva; o antagonismo Prospectiva / Passadologia; o antagonismo 

detalhismo / cosmovisão; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo ação evolucioná-

ria / reação estacionária; o antagonismo evoluciólogo / guru milenarista. 

Politicologia: a cognocracia; as políticas públicas; as políticas futuras supranacionais. 

Legislogia: as leis das probabilidades. 

Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da prospectiva trágica. 

Holotecologia: a cronoteca; a precognoteca; a evolucioteca; a pesquisoteca; a projecio-

teca; a cosmogramoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Prospectiva; a Tu-

dologia; a Holocronologia; a Posteriorologia; a Parapercepciologia; a Holomemoriologia; a Pre-

paratoriologia; a Profilaxia; a Cronêmica; a Politicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente 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 prospectivista; o prospector de neoverpons. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-
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dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-sereno-

na vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora 

de obra; a mulher de ação; a prospectivista; a prospectora de neoverpons. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pluriprospectivus; o Homo sapiens vigilans; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens praecognitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens progressivus; o Homo sapiens analyticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pluriprospectividade elementar = aplicada às previsões tão somente desta 

vida intrafísica; pluriprospectividade evoluída = aplicada, além das previsões desta vida humana, 

às análises das possíveis consequências do próximo período intermissivo pós-dessomático  

e às próximas existências intrafísicas. 

 

Culturologia: a cultura do amanhã. 

 

Proexologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 itens 

relevantes no estudo prospectivo das proéxis em geral: 

1.  Pessoal. A análise holobiográfica pessoal. 

2.  Sociedade. A identificação da Socin ou grupúsculo evolutivo – grupocarma, escola, 

trabalho, amigos – onde se dará a ressoma e a consecução da proéxis. 

3.  Contexto. A pesquisa dos principais elementos das possíveis modificações históricas, 

contextuais, intrafísicas, capazes de inibir o desenvolvimento da proéxis pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pluriprospectividade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antevisão  imaginativa:  Imagisticologia;  Neutro. 

02.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

07.  Limite  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

09.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

10.  Visão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

SEMPRE  CHEGA  O  DIA  PARA  TODA  CONSCIN  LÚCIDA  

COGITAR  DA  PLURIPROSPECTIVIDADE  TENDO  EM  VISTA  

AS  REALIZAÇÕES  DA  PRÓPRIA  VIDA  TAIS  COMO:  A  TE-
NEPES,  A  OFIEX,  A  PROÉXIS  E  O  COMPLÉXIS  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, cogita da pluriprospectividade? Já relaciona  

o suposto saldo evolutivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) com a pluriprospectividade? 
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P O D E R  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poder é o estado, condição, percepção, qualidade, recurso, dispositivo ou 

artefato do saber, empregado pela conscin, capaz de dinamizar o desenvolvimento da própria evo-

lução consciencial com as melhores diretrizes racionais, cosmoéticas, fraternas e prioritárias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo poder vem do idioma Latim, possum, “poder; ter o poder de; ser 

capaz de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Potência. 2.  Potencial. 3.  Propulsão. 4.  Fortaleza. 

Neologia. As duas expressões compostas poder intrafísico e poder extrafísico são neolo-

gismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 1.  Fraqueza. 2.  Fragilidade. 3.  Inibição. 4.  Castração. 5.  Depressão. 

Estrangeirismologia: o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial interdimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da potencialidade evolutiva; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o poder; o poder consciencial; o poder presencial; o poder energético; o poder 

da inteligência; o poder cognitivo; o poder informativo; o poder da liberdade; o poder holopensê-

nico; o poder ideológico; o poder mnemônico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holomaturidade pessoal–prioridade evolutiva. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do dinamismo evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma da Seriexologia. 

Binomiologia: o binômio cronêmico autesforço-eficácia. 

Interaciologia: a interação depuramento autopensênico–amadurecimento consciencial. 

Crescendologia: o crescendo obra escrita–autorrevezamento multiexistencial. 

Trinomiologia: o trinômio holobiografia-holomemória-Paragenética; o trinômio vonta-

de-intenção-autorganização. 

Antagonismologia: o antagonismo evolutivo viver para o momento / viver para o fu-

turo. 

Paradoxologia: o paradoxo do poder político não ter poder de permanência, nem mes-

mo no poder patológico, absoluto, da autocracia, do totalitarismo ou da ditadura, pois a desso-

ma abrange a todos. 
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Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evo-

luciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada no assentamento das autaquisições evolu-

tivas. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a in-

telectofilia; a autopesquisofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mnemoteca; 

a efemeroteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Intrafisicologia; a Autolucidologia; a Holomatu-

rologia; a Parapercucienciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsoma-

tologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Raciocinologia; a Evoluciologia; a Maxiproe-

xologia; a Recexologia Permanente. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dominator; o Homo sapiens auctoritator; o Homo 

sapiens praepotens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens 

cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poder intrafísico = o potencial somático, humano; poder extrafísico 

= o potencial holossomático, multidimensional, parapsíquico. 

 

Culturologia: a cultura da Politicologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Politicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 cate-

gorias de poderes, em geral, básicos, capazes de compor o perfil específico da Caracterologia ou 

as diretrizes da biografia realista da conscin-cobaia: 

01.  Poder cosmoético: a moral exemplificada; o autodiscernimento; as autopriorizações 

essenciais. 
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02.  Poder econômico: o pé-de-meia; a fortuna; o patrimônio econômico-financeiro;  

a conscin large. 

03.  Poder evolutivo: a holomaturidade; a inteligência evolutiva (IE); o nível conscien-

ciométrico pessoal. 

04.  Poder genético: a etnia; a hereditariedade; o berço; a família nuclear; o clã; o papel 

na Elencologia Básica. 

05.  Poder mentalsomático: o saber; a intelectualidade; a erudição; a polimatia; o taqui-

psiquismo; a instantaneidade consciencial. 

06.  Poder paragenético: a autoparaprocedência; o macrossoma pessoal; a maturidade 

consciencial precoce. 

07.  Poder parapsíquico: a autoparaperceptibilidade; as energias conscienciais (ECs);  

a sinalética energética e parapsíquica; a holossomaticidade. 

08.  Poder político: o prestígio; a influência social; a Mesologia; o círculo de relações 

sociais. 

09.  Poder psicomotriz: a habilidade manual; o artesanato; a Arte; a Cerebelologia;  

o nível de libertação da subcerebralidade. 

10.  Poder psicossomático: a imperturbabilidade pessoal; a autorganização; o nível da 

anticonflitividade. 

11.  Poder somático: a força física; a Miologia; a saúde somática; a força presencial;  

a mente sã no corpo sadio. 

12.  Poder voliciológico: o poder pessoal maior; a autodeterminação inteligente; a auto-

decisão. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poder, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Poder  de  permanência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Potencial  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

09.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

OS  PODERES  DA  PERSONALIDADE  HUMANA  SÃO  

EXTREMAMENTE  DIVERSIFICADOS  E,  EM  GERAL,  PODEM  

ESTAR  ADORMECIDOS,  DESPERDIÇADOS  OU  OCIOSOS,  
EXIGINDO  AUTOPESQUISAS  E  APLICAÇÕES  TÉCNICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive satisfeito com os próprios poderes? Você 

sabe aplicar as potencialidades disponíveis evolutivamente? 
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P O D E R    D A    F R A T E R N I D A D E  
( HA R M O N I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poder da fraternidade é a força cosmoética e assistencial do amor puro, 

empregada individual ou coletivamente a qualquer princípio consciencial, ambiente ou situação, 

contribuindo com a harmonização evolutiva a favor do fluxo do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo poder deriva do idioma Latim, possum, “poder; ter o poder de; 

ser capaz de”, sob influência do idioma Latim Vulgar, potere. Surgiu no Século XIII. A palavra 

fraternidade provém do idioma Latim, fraternitas, “parentesco entre irmãos; fraternidade; união 

entre povos”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Poder da assistencialidade. 2.  Potência da fraternidade. 3.  Força 

consciencial cosmoética. 4.  Potência do amor maxifraterno. 5.  Força do Universalismo. 6.  Poder 

da benignidade. 7.  Fortaleza da solidariedade. 8.  Autoridade do fraternismo. 9.  Irresistibilidade 

cosmoética. 

Neologia. As 4 expressões compostas poder da fraternidade, minipoder da fraternidade, 

maxipoder da fraternidade e megapoder da fraternidade são neologismos técnicos da Harmonio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Fraqueza da antifraternidade. 2.  Fragilidade da malevolência. 3.  Fal-

sa força da conflitividade. 4.  Pseudoforça do egoísmo. 5.  Impotência do antagonismo anticos-

moético. 6.  Trafar da hostilidade. 

Estrangeirismologia: o curriculum vitae cognitivo paragnético; o know-how conquista-

do; o upgrade assistenciológico; o feeling; o full time interassistencial; a conscin large; o gene-

rous; o maximum do nível evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade no emprego das energias conscienciais harmonizadoras. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema:  

– Maxifraternidade: megaforça consciencial. A maxifraternidade existe. Maxifraternidade: amor 

policármico. A maxifraternidade assiste. Sejamos maxifraternistas agora. A maxifraternidade 

harmoniza. Maxifraternidade: policarmalidade vivida. Maxifraternidade: potencialização evolu-

tiva. 

Coloquiologia: a sutileza da expressão ninguém dá o que não tem; a autoconstatação de 

fazer o bem, faz bem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Fraternologia; o holopensene grupal da Har-

moniologia; o holopense pessoal e grupal da Maxifraternologia; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os parapensenes; a parapensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os harmonopen-

senes; a harmonopensenidade; o hábito de pensenizar o melhor para todos; o holopensene do gru-

po evolutivo conscienciológico; a força do sen do pensene fraterno; a potência pensênica atuando 

como usina energética lúcida. 

 

Fatologia: o poder da fraternidade; a existência do poder cosmoético promovendo a har-

monia pessoal e grupal; o posicionamento íntimo quanto à amplitude da intencionalidade assis-

tencial universalista; o amor puro atuando como base de renovação intraconsciencial profunda;  

a mudança do temperamento; a disponibilidade intraconsciencial para a assistência inegoica;  

o amor verdadeiro libertando as consciências; a dedicação à assistência cosmoética através da ma-

nifestação assistencial silenciosa; a lucidez de priorizar o prioritário; o ato de relevar o secundá-

rio; as ações e reações dispensáveis do egão; a harmonia promovendo reconciliações através de 
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auto e heterocompreensões; o respeito ao nível evolutivo e livre arbítrio das consciências perante 

as próprias escolhas evolutivas; a compreensão e valorização das singularidades conscienciais;  

a conscientização da responsabilidade evolutiva pessoal e grupal; os atributos mentaissomáticos 

adquiridos e manifestados na conduta fraterna harmonizadora; a práxis fraterna como resultado 

das reflexões autocríticas; a construção do fraternograma; a Escala Evolutiva das Consciências 

enquanto instrumento de medida do nível de fraternidade conquistado; a interconfiança necessária 

entre as minipeças lúcidas em harmonia com o maximecanismo interassistencial; a compreensão 

promovendo a intercooperação entre as Instituições Conscienciocêntricas (ICs), a convivência 

nos Condomínios Conscienciológicos e Organismos Conscienciocêntricos (OCs); as dinâmicas 

parapsíquicas; os cursos de campo da Conscienciologia; o Tertuliarium; a União das Instituições 

Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN); a reurbin; a construção do Estado Mundial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sustentabilidade 

energética na assistência efetiva; a prática das lições aprendidas no Curso Intemissivo (CI) pré-

ressomático; a postura de ouvir, analisar e compreender os parafatos para empreender a melhor 

ação desassediadora e fraterna; a intencionalidade transparente perante a multidimensionalidade; 

o fraternismo parapsíquico lúcido; a cápsula do tempo da megafraternidade pessoal e grupal;  

a instalação de campo energético fraterno na base intrafísica; a autodescablagem energética  

e consciencial de vínculos multiexistencias descontextualizados; o abertismo consciencial para  

a recuperação de cons megafraternos; a conexão com os amparadores no trabalho interassistencial 

ombro a ombro; os acordos proexológicos da intermissão pré-ressomática; as práticas diárias da 

tenepes evoluindo para a assistência 24 horas; o desenvolvimento e a manutenção da ofiex pes-

soal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica 

(CCCE); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); 

a comunex Interlúdio; a reurbex; as interconexões do fluxo cósmico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fraternismo-harmonia; o sinergismo volição-intenção- 

-realização; o sinergismo fraternidade-desperticidade; o sinergismo autoridade moral–força pre-

sencial; o sinergismo assistencialidade-amparabilidade; o sinergismo cientificidade-maxifrater-

nidade; o sinergismo megafraternismo-megagescon. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio cosmoético “aconteça o melhor 

para todos”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) e grupal; o princípio do Universalis-

mo; o princípio evolutivo das reciclagens intraconscienciais inevitáveis; o princípio do menos 

doente assisir ao mais doente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do amor 

desinteressado e inegoico; o princípio do anonimato assistencial. 

Codigologia: o código pessoal de fraternismo; o código grupal de fraternismo; o código 

pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) da CCCI. 

Teoriologia: a teoria da Evoluciologia; a teoria da autonomia consciencial; a teoria da 

inteligência evolutiva (IE); a teática da megafraternidade; a teoria da Consciex Livre (CL); a teo-

ria da reurbex; o 1% da teoria indispensável aos 99% da vivência; a teoria do amparo intercons-

ciencial; a teoria da evolução através da interassistencialidade; a teoria da Era da Fartura das 

energias conscienciais. 

Tecnologia: a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica das 40 ma-

nobras fundamentais com as ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica de exterio-

rização das energias conscienciais qualificadas pela ortopensenidade fraterna; a técnica da au-

tamparabilidade fraterna; a técnica de amparo lúcido às consciências; a técnica da dupla evolu-

tiva; a técnica da megaeuforização; a técnica do infiltrado cosmoético; a técnica da convivialida-

de sadia. 

Voluntariologia: o fraternismo do voluntariado conscienciológico; a intercooperação 

do voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas; o princípio do voluntariado tarístico re-
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educador; a inspiração do paravoluntariado; o exemplarismo do voluntariado da Consciencio-

logia impactando nas reurbins e reurbexes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo;  

o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; 

o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Desassediologia;  

o Colégio Invisível da Harmoniologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível 

da Serenologia; o Colégio Invisível da Megafraternologia. 

Efeitologia: o efeito gratificante do resultado harmônico; o efeito potencializador da 

harmonia fraterna na interassistencialidade; o efeito terapêutico e homeostático gerado pelas 

energias fraternas; o efeito halo do poder da fraternidade; o efeito da neutralização do egoísmo 

na evolução; os efeitos acumulados dos resultados do fraternismo cosmoético vivenciado;  

o efeito dos ganhos evolutivos universalistas. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas a partir da postura fraterna conquis-

tada; as neossinapses derivadas das paraneossinapses inatas; as neossinapses do egocídio cos-

moético contínuo; a criação de neossinapses da abnegação cosmoética. 

Ciclologia: o ciclo virtuoso ortopensenidade–intencionalidade assistencial–amparabili-

dade; o ciclo virtuoso fraternismo–harmonização–efetividade interassistencial. 

Enumerologia: o fraternismo do agente retrocognitor; o fraternismo do conscienciotera-

peuta; o fraternismo do conscienciômetra; o fraternismo do epicon; o fraternismo do preceptor;  

o fraternismo do verbetógrafo; o fraternismo do autor conscienciológico. O acolhimento da cons-

ciência fraterna; a discrição da consciência fraterna; a autenticidade da consciência fraterna;  

a satisfação benévola da consciência fraterna; a magnanimidade da consciência fraterna; a lisura 

da consciência fraterna; a coerência da consciência fraterna. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assim-desassim; o binô-

mio teoria-verbação; o binômio desejo evolutivo–autodecisão lúcida; o binômio poder fraterno– 

–interassistência efetiva; o binômio varejismo-atacadismo. 

Interaciologia: a interação fraternismo-doação; a interação assistente–assistido–ampa-

ro extrafísico; a interação indivíduo-grupo; a interação microuniverso consciencial–macrouni-

verso cósmico; a interação planeta Terra–Cosmos; a interação CCCI–Interlúdio; a interação Pa-

radireito-Paradever. 

Crescendologia: o crescendo autesforço-autaprendizado-autoconfiança-autossuficiên-

cia; o crescendo compreensão-intercompreensão-intercooperação-maxifraternidade; o crescen-

do fraternismo-maxifraternismo; o crescendo poder da minifraternidade–poder da maxifraterni-

dade; o crescendo visão tacanha–visão cosmovisiológica; o crescendo recuperação de cons mag-

nos–amplitude interassistencial universalista. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-harmonização; o trinômio conhe-

cer-querer-realizar; o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio despojamento-egocídio- 

-maxifraternismo; o trinômio da megafraternidade compreensão-respeito-concessão; o trinômio 

Fraternologia-Harmoniologia-Paradireitologia; o trinômio maxifraternidade–autossuficiência 

evolutiva–liberdade consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio vontade–intencionalidade cosmoética–autorganização 

pensênica–tenepes–ofiex; o polinômio saber-poder-querer-fazer; o polinômio assistencial acolhi-

mento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio do autorado verponológico 

artigo–verbete–livro–obra-prima. 

Antagonismologia: o antagonismo assistencialismo / fraternismo; o antagonismo asse-

dialidade / assistencialidade; o antagonismo autopromoção interassistencial / interassistência 

anônima; o antagonismo assediador / amparador; o antagonismo egoísmo / fraternismo; o anta-

gonismo interprisão grupocármica / libertação consciencial; o antagonismo consciência passiva 

silenciosa / consciência ativa silenciosa; o antagonismo poder anticosmoético / poder evolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo de mais ganhar quem mais compartilha. 
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Politicologia: a meritocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia; a discernimento-

cracia; a pacienciocracia; a cosmocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da responsabilidade evolutiva; a lei de causa e efeito; a lei do maior es-

forço aplicada na harmonização do melhor para todos; a lei da solidariedade cosmoética evolu-

tiva; a lei da ação e reação; as leis do Cosmos. 

Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a priorofilia; a verbaciofilia; a experimentofilia;  

a cosmovisiofilia; a maxifraternofilia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do poder intrafísico; a eliminação da síndrome 

do ostracismo. 

Mitologia: a desconstrução do mito da consciência perfeita; a eliminação do mito do im-

possível. 

Holotecologia: a pacificoteca; a harmonioteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca;  

a experimentoteca; a potencioteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Ho-

meostaticologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Conexologia; a Interassistenciolo-

gia; a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Megafraternologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência lúcida; a consciência em evolução; a consciência fraterna;  

a consciência minipeça interassistencial; a consciência autoimperdoadora; a consciência hetero-

perdoadora; a conscin tenepessista; a conscin ofiexista; a conscin enciclopedista; o ser desperto;  

o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o doador; o ectoplasta; o tenepessista; o projetor 

consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o assistente; o ofiexista; o intermissivista; o cog-

nopolita; o autor; o amparador; o orientador evolutivo; o harmonizador; o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a doadora; a ectoplasta; a tenepessista; a projeto-

ra consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a assistente; a ofiexista; a intermissivista;  

a cognopolita; a autora; a amparadora; a orientadora evolutiva; a harmonizadora; a Serenona 

Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Ho-

mo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipoder da fraternidade = a força da harmonização fraterna, inicial, da 

tarefa da consolação (tacon); maxipoder da fraternidade = a força da harmonização fraterna, avan-

çada, da tarefa do esclarecimento (tares); megapoder da fraternidade = a força da harmonização 

maxifraterna na assistência planetária dos Serenões. 

 

Culturologia: a cultura da pacificação; a cultura da Harmoniologia Evolutiva; a cultu-

ra do egocídio cosmoético contínuo; a cultura da Megafraternologia; a cultura das reurbaniza-

ções intra e extrafísicas; a cultura da sabedoria evolutiva. 

 

Reciclologia. Gradativamente, ao longo das múltiplas existências, a consciência con-

quista o poder cosmoético da megafraternidade como resultado dos autesforços das reciclagens 

intraconscienciais, com eliminação do egão e exemplificação da verbação da interassistenciali-

dade. 
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Abnegaciologia. A abnegação cosmoética, ou seja, o sacrifício racional dos próprios in-

teresses para atender às necessidades de todos, é condição sine qua non para aquisição e emprego 

inteligente do poder da fraternidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poder da fraternidade, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Energia  consciencial  livre:  Energossomatologia;  Neutro. 

06.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

13.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  UNICIN:  Integraciologia;  Homeostático. 

15.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  DO  PODER  DA  FRATERNIDADE  EVIDENCIA 
LUCIDEZ,  DISCERNIMENTO  E  VERBAÇÃO  DA  CONSCIÊN-
CIA  COSMOÉTICA  FOCADA  NA  ASSISTÊNCIA  HARMONIZA-

DORA  EFETIVA,  NO  CAMINHO  DA  DESPERTICIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o poder da fraternidade? Já penseniza se-

riamente sobre o assunto, ou ainda vivencia a fraqueza do egoísmo? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Bonfin Pictures; A Visão do Futuro; disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=49Xua5mj2Vc>; 
acesso em: 30.07.12. 

2.  Sagan, Carl; O Pálido Ponto Azul (Nova versão); Pale Blue Dot: A Vision of Human Futures in Space, 

1994; Legendado; 1934-1996; Astronomer, Astrophisicist; Editor: F. Free Thinker; Imagens: Nasa; Esa; & Eso; disponível 
em: <http://www.youtube.com/watch?v=vSiZ-6n-Lp8&feature=related>; acesso em: 30.07.12. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 ter-

mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 208 e 209. 

2.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 

1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 

megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz 
do Iguaçu, PR; 2009; páginas 239 e 240. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 ilus.; 1 mi-
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crobiografia; 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 577 e 578. 

4.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-
ner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos.; alf.; 21  

x 14 cm; br.; 4ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1992; páginas 29 a 31 e 189 a 191. 

5.  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 52 e 116. 

 

L. B. 
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P O D E R    D A    V E R D A D E  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poder da verdade é o potencial de determinado constructo, ideia, expe-

riência, fato, parafato, realidade ou pararrealidade impor-se, esclarecendo, transformando ou ade-

quando a pensenidade de conscins e consciexes aptas ou predispostas, enquanto certeza relativa  

em dado momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo poder deriva do idioma Latim, possum, “poder; ser capaz de”, 

sob influência do Latim Vulgar, potere. Surgiu no Século XIII. O termo verdade vem do mesmo  

idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”. Apareceu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Força da veracidade. 2.  Potência da veridicidade. 3.  Domínio da 

realidade. 4.  Autoridade da verpon. 5.  Irresistibilidade da pararrealidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas poder da verdade jurídica, poder da verdade in-

traconsciencial e poder da verdade neoparadigmática são neologismos técnicos da Mentalsoma-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Poder da mentira. 2.  Poder da falácia. 3.  Poder da ficção. 4.  Poder 

da meia-verdade. 5.  Força da ilusão. 

Estrangeirismologia: a virtus probandi; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à realidade multidimensional. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verdades re-

ciclam poderes. 

Citaciologia: A verdade é filha do tempo (Aulus Gellius, 130–180 e.c.). 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da veracidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a coerção holo-

pensênica; a coesão ortopensênica. 

 

Fatologia: o poder da verdade; o rebento do tempo; a glasnost interdimensional; os anais 

indestrutíveis do Cosmos; os bastidores multidimensionais da História; a força motriz das ideo-

logias totalitárias; as verdades paradigmáticas negligenciadas; o poder da oratória; o poder do 

discurso fantasioso; as verdades convenientemente implantadas; o discurso falacioso do ditador; 

as manobras tácitas forjando realidades ilícitas; os efeitos grupocármicos das verdades impostas; 

o factoide; a história contada pelos vencedores; a história das verdades; o quarto poder; a confor-

midade do discurso aos fatos; o valor das investigações profissionais; a autenticidade do paciente 

contribuindo para a precisão do diagnóstico médico; a validade da hipótese comparada à dedução 

da experiência; a neodescoberta derrubadora do mito; a unanimidade inteligente; a exceção uni-

tária e verídica; a paraverificação da hipótese; a mentira cosmoética na economia de males;  

a Cosmoética Destrutiva ínsita na verpon; os julgamentos post-mortem; os fatos orientando a au-

topesquisa; o autodesvelamento intraconsciencial; o abalo das convicções íntimas; a autovivência 

da verdade prioritária; o poder da verdade realinhando a proéxis; a camuflagem do Serenão;  

o motocontínuo da evolução; a História Consciencial Pessoal (HCP); a veropédia provisória. 

 

Parafatologia: a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a parapsicoteca; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocognições esclarecedoras; o saldo da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); o despertamento pós-dessomático; os extrapolacionismos tarísticos; as 

projeções lúcidas paradidáticas. 
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III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo erudição humana–erudição parapsíquica. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio das múltiplas realidades conscien-

ciais: a realidade observável ou vivencial dependendo primordialmente da realidade intracons-

ciencial do observador. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da coerência; a teoria da interpretação; a teoria pragmatista;  

a teoria da prova; a teoria da demonstração. 

Tecnologia: as técnicas de autexperimentação; as técnicas de Impactoterapia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; os Colégios Invisíveis das 

Ciências em geral. 

Efeitologia: o efeito halo e neoparadigmático das verpons. 

Neossinapsologia: o poder da verdade para a recuperação de cons e a promoção de 

neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo patológico invenção-apoio-reprodução da verdade falaciosa; o ciclo 

evolutivo proposição-aceitação-propagação da neoverpon. 

Enumerologia: a verdade oculta; a verdade revelada; a verdade imposta; a verdade 

materiológica; a verdade formal; a verdade escrita; a verdade experimental (científica). 

Binomiologia: o binômio verdade intrafísica–realidade multidimensional; o binômio 

fuga-culpa; o binômio retrocognição-autoconhecimento; o binômio DNA-paternidade; o binômio 

verdade–senso comum. 

Interaciologia: a interação conspiração–verdade imposta; a interação ônus da prova– 

–fatuística. 

Crescendologia: o crescendo inspiração do amparador extrafísico de função–acesso  

à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o crescendo hipótese-parafato; o crescendo tacon-

tares; o crescendo crença pessoal–autocognição; o crescendo realidade invisível–realidade des-

velada; o crescendo Filosofia-Ciência; o crescendo autexperimentação-autoconvicção. 

Trinomiologia: o trinômio tortura-confissão-pseudoverdades; o trinômio visão-versão- 

-verdade. 

Antagonismologia: o antagonismo falácia lógica / razão; o antagonismo escapismo 

/ autenfrentamento; o antagonismo conciliábulo / glasnost. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conclusão da verdade ter o poder de libertar ou con-

denar consciências. 

Politicologia: a democracia pedagógica; a paracienciocracia; a lucidocracia; a cons-

cienciocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: o veredicto; o Paradireito; a parajurisprudência universal. 

Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a conteudofilia; a fa-

tofilia; a conscienciofilia. 

Maniologia: a bibliomania. 

Mitologia: a queda do mito das verdades absolutas; a queda do mito das verdades reve-

ladas; a queda dos mitos cosmogônicos; a queda dos mitos teológicos; a queda dos mitos escato-

lógicos. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a historioteca; a biografoteca; a parapsicoteca;  

a projecioteca; a cosmoconsciencioteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Verponologia; a Autopesquisologia; a Fa-

tologia; a Parafatologia; a Autexperimentologia; a Recexologia; a Cogniciologia; a Despertologia; 

a Paradireitologia; a Cosmovisiologia. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17442 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a conscin veraz; a conscin autêntica; a conscin sincera;  

a conscin enganada; a conscin mentirosa; a conscin falaciosa; a conscin eletronótica; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; a testemunha; o ser interassistencial; a semiconsciex; a Consciex 

Livre. 

 

Masculinologia: o professor; o agente retrocognitor; o dono da verdade; o detetive;  

o jornalista investigativo; o juiz; o personagem Sherlock Holmes; o personagem Adrian Monk;  

o parapsíquico cosmoético; o autor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o tertuliano; o teletertuliano;  

o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra;  

o intermissivista; o tenepessista; o ofiexista; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a professora; a agente retrocognitora; a dona da verdade; a detetive;  

a jornalista investigativa; a juíza; a parapsíquica cosmoética; a autora; a verbetógrafa; a verbetó-

loga; a tertuliana; a teletertuliana; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a intermissi-

vista; a tenepessista; a ofiexista; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verus; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens au-

toperquisitor; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poder da verdade jurídica = o veredicto de inocência do réu diante da 

prova cabal; poder da verdade intraconsciencial = a recin decisiva, pós-projeção lúcida, didática, 

na dimensão mentalsomática; poder da verdade neoparadigmática = o triunfo do neoparadigma 

multidimensional perante o paradigma teomaterialista multimilenar. 

 

Culturologia: a cultura da criticidade; o multiculturalismo; a cultura da informação. 

 

Cogniciologia. Segundo a Cosmovisiologia, as verdades encontram-se disponíveis na ín-

tegra no Cosmos, sendo descortinadas nas várias dimensões conscienciais de acordo com a capa-

cidade de apreensão e lucidez de conscins e consciexes e a superação cognitiva ao longo da evo-

lução. 

Ultimidade. Perante a Evoluciologia, o poder da verdade é o efeito da ultimidade da pa-

rarrealidade do Cosmos sobre conscins e consciexes capazes de captar, compreender e acatar ver-

dades relativas de ponta (verpons). 

Liberdade. As verpons apenas assenhoreiam-se da pensenidade da conscin já liberta de 

acanhamentos holossomáticos e restrições grupocármicas sérias. 

Efeitos. Conforme a Experimentologia, a autovivência, o usufruto e o emprego cosmoé-

tico da verdade promovem condições intraconscienciais ou realidades existenciais evolutivas, ao 

modo destas 20, listadas abaixo na ordem alfabética: 

01.  Apreensibilidade: dos parafatos inusitados. 

02.  Autenticidade: o desvelamento dos segredos mais abscônditos. 

03.  Circularidade: o retorno ao megalocus da trilha evolutiva. 

04.  Compreensibilidade: do arcabouço da argumentação falaciosa. 

05.  Comunicabilidade: a força presencial da realidade intraconsciencial. 

06.  Conformidade: com as pararrealidades autovivenciadas. 

07.  Consensualidade: as coincidências e incidências confirmadoras. 

08.  Cosmovisibilidade: o descortino do cenário multidimensional. 

09.  Desperticidade: a cotidianidade de verdades isentas. 

10.  Espontaneidade: a autoridade do autopesquisador profissional. 
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11.  Explicitude: o entendimento holofilosófico da dinâmica evolutiva. 

12.  Indefensabilidade: da dogmática desmistificada pela autexperimentação. 

13.  Integridade: o alívio perante as farsas sociais. 

14.  Inventividade: a solucionática na proposição de verpons úteis. 

15.  Irredutibilidade: da parafatuística constrangedora. 

16.  Irrefutabilidade: à lógica dos argumentos cosmoéticos. 

17.  Irresistibilidade: da tares dosada na expressão do possível. 

18.  Refratariedade: às incoerências das pseudoverdades. 

19.  Retratabilidade: a recomposição dos equívocos pretéritos. 

20.  Superabilidade: das verpons mais inteligentes. 

 

Tipologia. A construção de realidades midiáticas, impostas como verdades absolutas  

e malintencionadas, provocam condições patológicas evitáveis, a exemplo destas 6, dispostas na 

ordem alfabética: 

1.  Consumismo: a indústria do sonho de consumo das formas ideais. 

2.  Dogmatismo: a cristalização dos saberes estabelecidos. 

3.  Idolatrismo: a fabricação e o comércio de ídolos. 

4.  Ilusionismo: a propaganda e o marketing da pseudofelicidade. 

5.  Populismo: as promoções políticas falaciosas. 

6.  Salvacionismo: as promessas consoladoras e salvacionistas das religiões. 

 

Experimentologia. A criticidade cosmoética permite à conscin atenta manter a lucidez  

e o autodiscernimento quanto às verdades prioritárias para a própria evolução. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poder da verdade, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismo  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Central  Extrafísica  da  Verdade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Complacência  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Falaciologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Fatologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07.  Fluxo  cósmico:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

09.  Mitoclastia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  Descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

14.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  CARGA  DE  INFLUÊNCIA  DAS  VERDADES  RELATIVAS   
DE  PONTA  NAS  MANIFESTAÇÕES  CONSCIENCIAIS  TRA-
DUZ  A  HOLOMATURIDADE  DA  CONSCIN  EM  DUAS  REA-  
ÇÕES  PRIORITÁRIAS:  A  AUTORRECÉXIS  E  COMPLÉXIS. 
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Questionologia. Você consegue usufruir do poder das verpons apreendidas ou prefere 

manter-se subjugado às autocorrupções paralisantes? Qual percentual de verdades dispensáveis 

você ainda mantém na cotidianidade? 

 

D. D. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17445 

P O D E R    D E    P E R M A N Ê N C I A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poder de permanência é o estado, condição ou qualidade de algo ou al-

guém conseguir perdurar ou ser capaz de permanecer interativo nesta dimensão intrafísica, no 

qual tudo tende a ser efêmero e passageiro. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo poder vem do idioma Latim, possum, “poder; ter o poder de; ser 

capaz de”. Surgiu no Século XIII. A palavra permanência deriva do idioma Latim Medieval, per-

manentia, de permanens, e esta de permanere, “permanecer; ficar até o fim; persistir; perseverar; 

durar; conservar-se no dever”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Poder de constância. 2.  Poder de continuidade. 3.  Poder de duração. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo permanência: 

impermanência; impermanente; permanecente; permanecer; permanecida; permanecido; perma-

nente; semipermanente. 

Neologia. As 4 expressões compostas poder de permanência, poder de permanência mí-

nimo, poder de permanência mediano e poder de permanência máximo são neologismos técnicos 

da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Poder da impermanência. 02.  Poder da efemeridade. 03.  Poder da 

descontinuidade. 04.  Poder interrupto. 05.  Poder extinguível. 06.  Poder morredouro. 07.  Poder 

provisório. 08.  Poder transitório. 09.  Poder perecível. 10.  Poder fugaz. 

Estrangeirismologia: o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial interdimensional. 

Coloquiologia. Eis a anedota carioca, no interior do bonde (ou ônibus), sobre o transitó-

rio: – “Neste mundo tudo é passageiro, com exceção do condutor e do motorneiro”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; as assi-

naturas pensênicas registradas indelevelmente no Cosmos. 

 

Fatologia: o poder de permanência; o poder de se firmar em determinada posição; as 

pessoas não dispondo do poder generalizado de permanência; a sabedoria de saber empregar  

o poder transitório, de qualquer natureza, sem abusos; o autodidatismo permanente; o inacaba-

mento permanente da vida consciencial; a autodisposição evolutiva permanente; a impermanência 

como sendo a realidade mais permanente na vida humana; a inteligência do autoconscienciogra-

ma ou autavaliação permanente; o autocomprometimento permanente com a proéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as autorretrocognições provando a realidade da eternidade da pró-

pria consciência; a lucidez da consciência evoluída com o poder de maior permanência sobre as 

dimensões existenciais; a obra escrita como tendo maior poder de permanência, nesta dimensão 

humana, além do soma do autor ou autora; a vivência da interassistencialidade permanente na 

evolução consciencial; o ser humano desassediado, permanente, total (desperto), pessoal, interas-

sistencial, universalista; a busca prioritária das pararrealidades mais permanentes; o abertismo 

parapsíquico permanente. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holomaturidade pessoal–prioridade evolutiva. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da provisoriedade das permanên-

cias intrafísicas; o princípio do dinamismo evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma da Seriexologia. 

Enumerologia: a conquista assegurada; o hábito fixado; a condição estabelecida; o con-

texto estabilizado; a cognição arraigada; o trafor consolidado; a recin perduradoura. 

Binomiologia: o binômio cronêmico autesforço-durabilidade. 

Interaciologia: a interação consciência-holossoma; a interação depuramento autopen-

sênico–amadurecimento consciencial. 

Crescendologia: o crescendo obra escrita–autorrevezamento multiexistencial. 

Trinomiologia: o trinômio holobiografia-holomemória-Paragenética. 

Antagonismologia: o antagonismo evolutivo viver para o momento / viver para o fu-

turo. 

Paradoxologia: o paradoxo do poder político não ter poder de permanência, nem mes-

mo no poder patológico, absoluto, da autocracia, do totalitarismo ou da ditadura, pois as pes-

soas dessomam; o paradoxo conversa viva, mas fugaz / escrita morta, mas permanente. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evo-

luciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada no assentamento das autaquisições evoluti-

vas; a lei da perecibilidade da matéria orgânica; a lei da inseparabilidade grupocármica sendo  

a garantia da permanência multiexistencial dos laços interconscienciais. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a in-

telectofilia; a autopesquisofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mnemoteca; 

a efemeroteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Autolucidologia; a Holomaturologia; a Para-

percucienciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Auto-

priorologia; a Autocoerenciologia; a Raciocinologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia; a Re-

cexologia Permanente. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens prioritarius; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poder de permanência mínimo = a juventude do ser humano, homem ou 

mulher; poder de permanência mediano = a fama pessoal, o poder vazio depois da ressoma, sem  

a pessoa presente; poder de permanência máximo = a obra escrita de valor sobrevivendo ao autor 

ou autora ausente, entrosada com o autorrevezamento multiexistencial na seriexialidade evolu-

tiva. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial; a Holocultura da Raciocinologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 rea-

lidades com alto nível de aspiração por parte dos componentes da Humanidade, contudo com po-

der de permanência insatisfatório: 

01.  Beleza: física; a Estética Humana; a aparência transitória da moldura do esqueleto. 

02.  Fama: a celebridade; a notoriedade levada pelo vento. 

03.  Fortuna: a riqueza; o dinheiro; a suntuosidade. 

04.  Governo: a gestão de toda natureza no universo da Sociologia. 

05.  Império: a hegemonia; a soberania; a relação com a coletividade. 

06.  Monarquia: a autocracia; as ilusões do trono. 

07.  Poder: humano, de qualquer categoria. 

08.  Política: o prestígio social; a megaprova da incorruptibilidade. 

09.  Saúde: a da pessoa, física e mental. 

10.  Soma: o corpo humano, ginossoma ou androssoma. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poder de permanência, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

07.  Defasagem  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Evolução  agonística:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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13.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Telepatia  permanente:  Harmoniologia;  Homeostático. 

 

O  NÍVEL  DE  IMPERMANÊNCIA  DAS  COISAS  DEVE  SER,  
RACIONALMENTE,  REFLEXÃO  PRIORITÁRIA  DA  CONSCIN  

LÚCIDA  AO  DECIDIR  QUAIS  REALIZAÇÕES  HUMANAS  

ALCANÇAR  NA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  PESSOAL. 
 

Questionologia. Qual poder de permanência embasa os objetivos existenciais para você, 

leitor ou leitora? Você vem refletindo a respeito? 
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P O D E R    D E    R E A L I Z A Ç Ã O  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poder de realização é a capacidade de a conscin, homem ou mulher, 

motivada pela vontade inquebrantável, consumar todos os projetos sob a própria responsabilida-

de, com persistência e resiliência, sobrepairando as adversidades e perquirindo o completismo 

existencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo poder procede do idioma Latim, possum, “poder; ter o poder de; 

ser capaz de”, sob influência do idioma Latim Vulgar, potere. Surgiu no Século XIII. A palavra 

realizar vem do idioma Francês, réaliser, derivado do idioma Latim Medieval, realis, “coisa 

material; corpo; criatura”. Apareceu no Século XIX. O termo realização surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Poder de concretização. 2.  Poder de solução. 3.  Poder de consecu-

ção. 4.  Poder de efetivação. 5.  Poder de materialização dos empreendimentos. 

Neologia. As duas expressões compostas poder de realização mínimo e poder de reali-

zação máximo são neologismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Acomodação. 2.  Pusilanimidade. 3.  Dispersividade. 4.  Abstencio-

nismo. 5.  Leniência. 

Estrangeirismologia: o strong profile; o will power resolutivo; o aperfeiçoamento cons-

tante do modus faciendi; a dinamização do modus operandi; o know-how; o extra power para  

a acabativa; o achievement; a open mind para a multidimensionalidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à automotivação realizadora. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da força realizadora; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade da auto-

pensenização; a orientação do pen nas manifestações pensênicas. 

 

Fatologia: o poder de realização; a autodeterminação resolutiva; a priorização quanto às 

realizações; a teática; a acabativa; a força presencial necessária à realização; a coerência nas reali-

zações; a não intimidação perante os novos desafios; a organização das tarefas; a organização da 

agenda; a pesquisa necessária para formação do arcabouço da realização; o querer fazer; o saber 

fazer; a habilidade para trabalhar em equipe; a capacidade de promover a mobilização grupal;  

a manutenção da convivialidade sadia; o companheirismo nas tarefas; o bom humor na condução 

dos trabalhos; a administração de conflitos; o exemplarismo; a ação sem medo de errar; a profila-

xia dos possíveis erros; a admissão e avaliação das falhas imprevistas; o abertismo para as hetero-

críticas ao trabalho; o autodesarmamento para a admissão de neoideias e contribuições; a visão de 

conjunto do empreendimento; o acompanhamento incansável dos projetos; o contato frequente 

com os envolvidos no projeto; as parcerias estabelecidas em função dos projetos; a discussão em 

grupo para chegar ao consenso; a atenção para não desperdiçar sugestões; o uso da racionalidade 

e do discernimento nas decisões; as pressões constantes; a ocorrência de auto e heterodesassédios; 

as “baixas” no grupo; as autorreflexões e autorreciclagens para “não errar na dose”; o “azeitamen-

to” da logística do trabalho; o auto e heterestímulo para concluir o empreendimento; a satisfação 

pela materialização dos projetos; o bem-estar decorrente das realizações cosmoéticas; a importân-

cia de angariar suporte do grupo familiar; o desafio de educar os filhos para serem realizadores 

cosmoéticos; a promoção de mudanças nos ambientes; o ato de se sentir feliz antes, durante e de-

pois das realizações; a prontidão assistencial; a hiperacuidade; a divisão de atenção; a frequente 
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exposição do epicentro consciencial; o lazer saudável como recarregador de baterias; a utilização 

do ideoduto. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) potencializador das realiza-

ções; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático enquanto aditivo voliciolínico às realizações 

humanas; a sustentabilidade energética; o banho de energia espontâneo e recorrente confirmador 

da realização correta; a primener; a energosfera pessoal; a sinalética energética e parapsíquica 

pessoal do processo assistencial; os insights recebidos na tenepes; a psicometria das pessoas 

envolvidas no projeto idealizado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-realização; o sinergismo motivação- 

-organização-ação. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do dinamismo 

evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do despertar antelucano para melhor aproveitamento do dia;  

a técnica de levar tudo de eito; a técnica de esperar o melhor momento para realizar o projeto;  

a técnica do “morde e assopra”; a técnica da observação para decidir a melhor forma de moti-

var o grupo; a técnica da autorreflexão; a técnica do autaperfeiçoamento contínuo. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico representando oportunidade de de-

senvolvimento do epicentrismo consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Polí-

matas; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Sensitivos Parapsíqui-

cos; o Colégio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscien-

ciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito halo do entusiasmo pelas realizações; o efeito repercussivo das 

realizações. 

Neossinapsologia: a renovação das sinapses após cada realização. 

Ciclologia: o ciclo iniciativa-realização-acabativa; a paciência para aguardar o encerra-

mento do ciclo de realizações; a vivência do cipriene pelas constantes realizações. 

Enumerologia: a evitação da preguiça; a evitação da desorganização; a evitação da ba-

zófia; a evitação do egocentrismo; a evitação da arrogância; a evitação de discórdias; a evitação 

de antipensenes. A persistência realizadora; a autossustentabilidade exemplificadora; a paciência 

fortalecedora; o discernimento otimizador; a serenidade apaziguadora; a anticonflitividade viabili-

zadora; o materpensene agregador. 

Binomiologia: o binômio idealizar-realizar; o binômio planejar-concretizar; o binômio 

amparador emissor de insights–amparando consecutor das neoideias. 

Interaciologia: a interação realizador-amparador; a interação realizador assistente– 

–realizador assistido; a interação realizador–Central Extrafísica de Energia (CEE); a interação 

autodiscernimento-autodeterminação; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação 

vontade-ação; a interação automotivação cosmoética–rendimento evolutivo maior. 

Crescendologia: o crescendo entusiasmo pré-solução–voliciolina pró-resolução–prime-

ner pós-solução. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio fazer-desfazer-refazer. 

Polinomiologia: o polinômio planejamento-projeto-consecução-materialização. 

Antagonismologia: o antagonismo problema / solução; o antagonismo amadorismo 

/ veteranismo; o antagonismo vontade débil / vontade inquebrantável; o antagonismo autodesmo-
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tivação / autodeterminação; o antagonismo entropia / organização; o antagonismo monovisão do 

projeto / cosmovisão do projeto; o antagonismo boavidismo / vida produtiva. 

Paradoxologia: o paradoxo das pessoas com agenda cheia terem maior disposição para 

realizar tarefas novas. 

Politicologia: o descarte da autocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a voliciofilia; a determinofilia; a neofilia; a tecnofilia; a conviviofilia; a deci-

dofilia; a interassistenciofilia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da dispersão consciencial; a ausência da sín-

drome do negativismo. 

Holotecologia: a volicioteca; a traforoteca; a potencioteca; a cosmoeticoteca; a proexo-

teca; a organizacioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Auto-

priorologia; a Ortopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Paradireitologia; a Argumentolo-

gia; a Decidologia; a Despertologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin trator; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o autodecisor; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 

o macrossômata; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor conscien-

te; o pré-serenão vulgar; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;  

o homem de ação; o taquipsiquista; o profissional competente. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a autodecisora; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; 

a macrossômata; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; 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 exis-

tencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; 

a pré-serenona vulgar; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; 

a mulher de ação; a taquipsiquista; a profissional competente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens cosmoethi-

cus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poder de realização mínimo = o poder de a conscin resolver tão somente 

as tarefas personalíssimas; poder de realização máximo = o poder de a conscin realizar empreen-

dimentos evolutivos interassistenciais com foco na maxiproéxis grupal. 

 

Culturologia: a evitação da cultura de “empurrar com a barriga” os projetos promoto-

res de crises de crescimento. 
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Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

40 trafores essenciais à conscin, homem ou mulher, motivada às realizações, ao modo de acelera-

dores evolutivos: 

01.  Acabativa interassistencial. 

02.  Acuidade. 

03.  Amparabilidade. 

04.  Apaziguamento. 

05.  Argumentação lógica. 

06.  Atenção dividida. 

07.  Autenticidade. 

08.  Autocompreensão. 

09.  Autodesassedialidade. 

10.  Autoparaperceptibilidade. 

11.  Autorganização. 

12.  Bom humor. 

13.  Confiabilidade. 

14.  Continuísmo consciencial. 

15.  Cordialidade. 

16.  Cosmoeticidade. 

17.  Descentralização. 

18.  Detalhismo. 

19.  Determinação. 

20.  Empatia. 

21.  Empreendedorismo. 

22.  Epicentrismo. 

23.  Estrategismo cosmoético. 

24.  Exultação com as realizações evolutivas. 

25.  Habilidade para lidar com as pessoas. 

26.  Habilidade para realizar multitarefas. 

27.  Heterodesassedialidade. 

28.  Higiene Consciencial. 

29.  Honestidade. 

30.  Lealdade. 

31.  Manutenção de networking. 

32.  Polimatia. 

33.  Pontualidade. 

34.  Positividade. 

35.  Predileção pelo esclarecimento. 

36.  Realização silenciosa. 

37.  Resiliência. 

38.  Retilinearidade ortopensênica. 

39.  Universalismo. 

40.  Visão de conjunto. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poder de realização, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  confluencial:  Confluenciologia;  Neutro. 

02.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 
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04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

06.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

08.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

11.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Realização  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  TGV  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Whole  pack  conscienciológico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

O  PODER  DE  REALIZAÇÃO  REPRESENTA  EXEMPLARISMO  

IMPACTANTE  PARA  AS  CONSCIÊNCIAS  INTERESSADAS  

NOS  AUTEMPREENDIMENTOS  EVOLUTIVOS,  INTERASSIS-
TENCIAIS,  OBJETIVANDO  O  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se motivado(a) às realizações cosmoéticas 

em prol da maxiproéxis grupal? Admite a ideia de sair da condição de assistido(a) e tornar-se 

assistente através das próprias realizações tarísticas? 

 

L. G. 
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P O D E R    I D E O L Ó G I C O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poder ideológico promana da organização e do exercício, por meio da 

posse de conhecimentos (Cogniciologia) e de instrumentos ideológicos, ou artefatos do saber 

(Holotecologia), com os quais consegue influenciar ou exemplificar (Exemplologia) a conduta 

(Etologia) ou o modo de pensenizar (Pensenologia) das conscins, compassageiros evolutivos 

componentes da Sociedade Intrafísica (Socin). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo poder deriva do idioma Latim Vulgar, potere, “poder; ser capaz 

de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo ideológico procede do idioma Francês, idéologique, de 

idéologie, “Ciência que tem por objeto de estudo as ideias; conjunto de ideias trazidas com a rea-

lidade; doutrina que inspira ou parece inspirar 1 governo ou 1 partido”. A palavra ideologia foi 

criada pelo francês Antoine Louis Claude, Conde Destutt de Tracy (1754–1836) e surgiu, no idio-

ma Francês, no Século XVIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo ideológi-

co surgiu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Poder das ideias. 02.  Poder cognitivo. 03.  Poder intelectual.  

04.  Poder mentalsomático. 05.  Poder polimático. 06.  Poder pedagógico. 07.  Poder cosmoético. 

08.  Potência inteligente. 09.  Força ideológica. 10.  Poder parapolítico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo poder: para-

poder; poderio; poderosa; poderoso; superpoder. 

Neologia. As duas expressões compostas poder ideológico retroativo e poder ideológico 

evoluído são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Poder econômico. 02.  Poder governamental; poder político; poder 

soberano; poder supremo. 03.  Poder social. 04.  Poder belicista. 05.  Poder doméstico; poder fa-

miliar. 06.  Poder aristocrático; poder monárquico. 07.  Poder ditatorial; poder tirânico. 08.  Poder 

oligárquico. 09.  Poder poliárquico. 10.  Poderes concorrentes; poderes cruzados. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocognição. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Megassaber 

produz superpoder. 

Filosofia: a Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o poder ideológico; o poder das neoideias libertárias; a vontade como sendo  

o maior poder pessoal; a Paracogniciologia como sendo o poder coletivo evolutivo maior; a inteli-

gência evolutiva (IE) como sendo o instrumento-mor da Paracogniciologia; o poder das ideias da 

Conscienciologia; a Cosmoeticologia explicitando a forma generosa de poder; as decisões vin-

culatórias do núcleo central do poder; a eliminação da dominação e a evitação da exaltação de in-

teresses específicos na busca da solidariedade democrática; o consenso democrático como instru-

mento de controle e contenção das exorbitâncias; a harmonização exequível da democracia com 

a individualização dentro da globalização terrestre do Terceiro Milênio; a formação de espaços 

transnacionais ultrapassando as fronteiras e o raio de ação dos Estados nacionais; a Sociedade Ci-

vil Mundial; a megafraternidade articulando e unificando as realidades diversas e plurais; a supe-

ração do corporativismo por meio do Universalismo vivido; a construção pela Conscienciologia 

de projetos coletivos libertários; a Cognópolis; a abertura do caminho para o Estado Mundial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade 

lúcida abrindo janelas de oportunidades multidimensionais; a Central Extrafísica da Fraternida-

de (CEF); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a globalização multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o neossinergismo voluntário-voluntariado; o sinergismo poder do Es-

tado–poder do mercado. 

Principiologia: o princípio da liberdade; o princípio da megafraternidade; o princípio 

da igualdade dos direitos; o princípio da interassistencialidade; o princípio da Cosmoeticologia; 

o princípio diretor da consciência; o princípio da autopensenidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das ideias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia. 

Efeitologia: o efeito halo das neoideias. 

Neossinapsologia: a lateropensenidade e as sinapses livres. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias. 

Binomiologia: o binômio mando-obediência; o binômio Opciologia-Decidologia; o bi-

nômio Priorologia-Determinologia; o binômio informação-poder. 

Interaciologia: a interação equilibrada da dinâmica dos interesses com a dinâmica da 

opinião política. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia. 

Trinomiologia: o trinômio Sociologia-Antropologia-Politicologia; o trinômio ideolo-

gia-poder-ideal; o trinômio Estado-Governo-Política. 

Antagonismologia: o antagonismo poder temporal / poder consciencial; o antagonismo 

agregado social / indivíduo isolado; o antagonismo lei / coerção; o antagonismo forte / fraco;  

o antagonismo dirigir / dominar; o antagonismo amor ao poder / alucinação do poder; o antago-

nismo ação fechada / ação aberta; o antagonismo consenso / coerção. 

Paradoxologia: o paradoxo do poder invisível-visível da exemplificação pessoal. 

Politicologia: a teática da democracia; a lucidocracia; a filosofocracia; a consciencio-

cracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia. 

Filiologia: a neofilia; a recexofilia. 

Mitologia: o combate aos mitos milenares. 

Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a politicoteca; a evolucioteca;  

a mentalsomatoteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia;  

a Holomaturologia; a Autocriticologia; a Autocoerenciologia; a Autopesquisologia; a Civilizacio-

logia; a Conscienciocentrologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o patrulheiro ideológico. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a patrulheira ideológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holophilo-

sophus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poder ideológico retroativo = o das imposições das revoluções sangren-

tas, belicismos e ditaduras; poder ideológico evoluído = o dos esclarecimentos evolutivos das re-

voluções cosmoéticas, sem estardalhaços, da não-violência. 

 

Culturologia: a cultura da paz; as culturas locais, regionais e nacionais; a globalização 

cultural. 

Contrapontologia. O assunto universal do poder multifacetado seduz, fascina, cega, em-

briaga, corrompe, intimida, reprime, faz sofrer, gera cobiça, cria estratégias e armadilhas, mas 

também acalenta, protege, incentiva e beneficia, sem nunca sair da cena intra e extrafísica. 

Conviviologia. O fatos demonstram o poder ideológico da Conscienciologia promoven-

do novas formas cosmoéticas de convivência, na dependência de consensos libertários, obtendo 

adesões consistentes, modificando valores, orientações políticas e fixando as bases existenciais 

das conscins. 

Neoculturologia. Os novos valores cosmoéticos fundam nova cultura terráquea, até mes-

mo com movimentações migratórias, ao modo das ocorridas em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil. 

Intrafisicologia. As conscins lúcidas intermissivistas vêm construindo o primado inte-

lectual, cosmoético, intrafísico e prioritário, gerando neoconcepções do Cosmos e neocostumes 

ético-políticos, promovendo reformas íntimas e renovações grupais. 

Neoverponologia. Os embates culturais, os debates mentaissomáticos e as refutações 

racionais ampliam as pesquisas e parapesquisas com a assimilação de neovalores, neoconceitos  

e neoverpons. 

Paracronologia. O poder inteligente das neoideias demonstra a preocupação simultânea 

com os interesses comunitários presentes e futuros, desta e das novas gerações. 

Grupocarmologia. A grupocarmalidade coloca a conscin lúcida na perspectiva da co-

munidade evolutiva, como sendo o todo e já objetivando a policarmalidade, a distância dos gover-

nos jurássicos, arrogantes com os fracos e rastejantes com os poderosos. 

Recexologia. As rupturas com o pior e as mudanças estruturais, íntimas e externas, atra-

vés das crises de crescimento das recéxis e das recins, evoluem para criar o Homem Novo. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

10 categorias de Ciências, titulares, especialidades ou subespecialidades, expressando o poder 

ideológico, máximo, ideal, no universo teático do corpus da Conscienciologia, seja para a cons-

ciência individualmente (Homem Novo) ou para o grupocarma (Estado Mundial): 

01.  Autodiscernimentologia: princípio da descrença. 

02.  Voliciologia: ortopensenidade holopensênica. 

03.  Intencionologia: autorreeducação autolúcida. 

04.  Cosmoeticologia: policarmalidade vivida. 

05.  Evoluciologia: inteligência evolutiva atuante. 
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06.  Priorologia: abertismo consciencial da megafraternidade. 

07.  Parapercepciologia: autoconscientização multidimensional (AM). 

08.  Interassistenciologia: autodesperticidade aplicada. 

09.  Maxiproexologia: Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) atendida. 

10.  Paradireitologia: autocosmovisão multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poder ideológico, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

03.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Ideia  original:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

 

O  PODER  IDEOLÓGICO  É  O  MAIS  FUNCIONAL,  LEGÍTIMO 

E  IDEAL  DENTRE  TODOS  OS  PODERES  HUMANOS.  A  IN- 
TELIGÊNCIA  EVOLUTIVA,  PRIORITÁRIA,  É  O  MAIOR  PA- 
TRIMÔNIO  INDESTRUTÍVEL  DO  CIDADÃO  OU  CIDADÃ. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é partidário de revoluções impostas? Ou já 

vislumbrou outro cenário melhor e mais inteligente para a evolução do bem-estar da Humani-

dade? 

 
Bibliografia  Específica: 
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2.  Castanho, César Arruda; Dicionário Universal das Ideias; 530 p.; glos. 532 termos; 45 refs.; alf.; ono.; 23 

x 16 cm; br.; Editora Meca; São Paulo, SP; S / D; páginas 9 a 25. 
3.  Lacerda, Carlos; O Poder das Ideias; 342 p.; 41 caps.; 41 análises / conferências / discursos; 37 enus.;  

6 estatísticas; 2 tabs.; 21 x 14 cm; br.; Editora Record; Rio de Janeiro, RJ; 1962; páginas 13 a 25. 

4.  Norton, Anne-Lucie; The Hutchinson Dictionary of Ideas; XVI + 584 p.; 1 diagrama; 26 tabs.; glos. 4.000 
termos; alf.; ono.; 23,5 x 15 x 3 cm; br.; Oxford / Helion; Inglaterra; 1998; páginas 1 a 25. 

5.  Rodrigues, Edgar; Pequeno Dicionário de Ideias Libertárias; 416 p.; 43 enus.; 40 ilus.; glos. 391 termos;  

2 apênds.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed. rev. e atualizada; CC & P Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 13 a 25. 
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P O D E R    J U D I C I Á R I O  
( D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O Poder Judiciário é o órgão público detentor da função típica de julgar, 

conforme o ordenamento jurídico instituído pelo Estado, visando a garantia dos direitos individu-

ais e coletivos a fim de promover a paz social. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo poder vem do idioma Latim, possum, “poder; ter o poder de; ser 

capaz de”. Surgiu no Século XIII. A palavra judiciário provém do mesmo idioma Latim, judicia-

rius, “relativo aos juízes e ao processo judicial”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Poder Judicial. 2.  Sistema Judicial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 17 cognatos derivados do vocábulo Judiciário: 

judicação; judicada; judicado; judicante; judicar; judicativa; judicativo; judicatório; judicatura; 

judicial; judiciante; judiciar; judiciaridade; judiciariedade; judiciosa; judicioso; Parajudiciário. 

Antonimologia: 1.  Tribunal de exceção. 2.  Justiça paralela. 3.  Poder Legislativo.  

4.  Poder Executivo. 5.  Exercício arbitrário das próprias razões. 6.  Poder paralelo. 

Estrangeirismologia: a estrutura jurídica do common law; o sistema civil law; a reper-

cussão do leading case; o brocardo judex in causa propria nemo esse potest; a máxima juditium 

et causa consuetudinis; o rifão dormientibus non sucurrit jus; a expressão dura lex sed lex; o afo-

rismo reddite ergo sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo; a sentença corruptissima republi-

ca plurimae leges. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade na teática da Direitologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: Judiciário: mega-

freio prático. 

Coloquiologia. Eis 7 exemplos de expressões populares relativas ao tema: cada cabeça, 

uma sentença; a justiça é cega; a justiça tarda, mas não falha; a justiça consiste em dar a cada  

1 o que é seu; a lei não ampara aos que dormem; a justiça é para os ricos; o povo tem o Judiciá-

rio que merece. 

Citaciologia. Eis duas citações de Rui Barbosa (1849–1923) pertinentes ao tema: – De 

tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra; de tanto ver crescer a injusti-

ça; de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se 

da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. A justiça atrasada não é justiça, se-

não injustiça qualificada e manifesta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Justiça; o holopensene do Sistema Judiciário;  

o holopensene da jurisdição patopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; o holopensene da megafraternidade; o holopensene da jurisprudência 

cosmoética. 

 

Fatologia: o Poder Judiciário; a decisão fundamentada; a composição plural dos Tribu-

nais; a promoção da paz social pela resolução dos conflitos; a implantação de métodos adequados 

de solução de conflitos diversos da decisão judicial; a Justiça Restaurativa; o Judiciário equalizan-

do as relações sociais; os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs); os 

Juizados Especiais e a Justiça do Trabalho promovendo acordos entre as partes e a celeridade pro-

cessual; os mutirões de conciliação; a reconciliação entre os litigantes promovida pelos magistra-

dos, resgatando laços afetivos; a condição do infiltrado cosmoético; o combate à corrupção nos 

Tribunais; as audiências públicas; o comprometimento dos  magistrados com o julgamento justo; 
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os juízes atuando além dos gabinetes; as omissões superavitárias; os servidores exemplares; os 

cursos de aperfeiçoamento para magistrados e servidores; a publicidade dos julgamentos;  

a TV Justiça informando os cidadãos brasileiros sobre assuntos jurídicos e divulgando julgamen-

tos em tempo real; o segredo de justiça, preservando a intimidade dos litigantes, obrigatoriamente 

em casos de crianças e adolescentes; a vedação para os magistrados e promotores de justiça do 

exercício de outro cargo ou função, salvo a de magistério; a proibição de dedicação à atividade 

político-partidária; o ingresso na carreira de juízes e promotores de justiça mediante concurso pú-

blico de provas e títulos; o sistema eletivo de juízes e promotores de justiça em Estados norteame-

ricanos; a minimização do jargão jurídico; o ingresso direto nos Tribunais de advogados e mem-

bros do Ministério Público, por nomeação do Poder Executivo através do quinto constitucional; 

as instâncias de julgamento; o Supremo Tribunal Federal (STF) tendo como missão primordial 

zelar pela Constituição Federal Brasileira; o Superior Tribunal de Justiça (STJ) velando pela uni-

formidade da interpretação das leis federais; o Conselho Nacional da Justiça (CNJ) no controle 

externo do Judiciário; a Justiça Federal julgando, dentre outras, causas da União, das autarquias 

ou das empresas públicas federais; a competência residual da Justiça Estadual; o Tribunal do Júri, 

único órgão judicial com participação popular, representado por 7 jurados, julgando os crimes do-

losos contra a vida; a Justiça Eleitoral competente para julgar as causas relativas à legislação elei-

toral, realizada e apurada por escrutínio eletrônico, com a recente implantação do voto biométrico 

(Ano-base: 2014); a Justiça Militar julgando os crimes militares definidos em lei; a aplicação  

e a interpretação das leis; as jurisprudências; as cláusulas pétreas previstas na Carta Magna de 

1988; o Tribunal de Nuremberg (1946), símbolo de crimes contra a Humanidade; o antijudiciário; 

a pseudojustiça; a administração judicial precária; as comarcas sem juiz; as omissões deficitárias; 

a Ação Penal N. 470, símbolo da impunidade; o conluio entre os poderes; a corrupção no Judiciá-

rio; o domínio do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário; a morosidade do Judiciário; as chica-

nas jurídicas capazes de protelar o julgamento até prescrição processual; o prevalecimento da ver-

dade formal em detrimento da verdade real; os desvios de verbas públicas ocasionados por magis-

trados; o comércio de sentenças judiciais; as infiltrações políticas no judiciário; as carteiradas dos 

magistrados sendo instrumento de poder; os símbolos eclesiásticos nos recintos judiciais; a toga 

judiciária utilizada desde a Roma Antiga sem maiores reflexões contemporâneas; as condecora-

ções vazias; a hiperlitigiosidade; o “salto alto jurídico”; a condição dos juízes pedófilos; a banali-

zação das decisões judiciais elaboradas pelos assessores dos magistrados; a aposentadoria com-

pulsória enquanto meio de punição do magistrado acusado de corrupção; os julgamentos obscu-

ros; o juridiquês; as leis lacunosas suscetíveis de brechas para a absolvição do réu; as decisões 

contraditórias; as discussões acirradas entre o magistrado prolator do voto e o divergente; as ame-

aças e os homicídios contra os juízes atuantes em processos criminais, de corrupção, de entorpe-

centes e do crime organizado; a judicialização global de questões relevantes do ponto de vista po-

lítico, social ou moral; a juridicialização da saúde pública pela ineficiência do Poder Executivo no 

Brasil; as pesquisas de satisfação do usuário; a apresentação das novas perspectivas para mudança 

do atual Judiciário no Brasil (Ano-base: 2014). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Poder Parajudi-

ciário; os auto e heterassédios pessoais; o apedeutismo energossomático; a ignorância parapsíqui-

ca dos agentes jurídicos e antijurídicos ocasionando interprisões grupocármicas multiexistenciais; 

a inabilidade parapsíquica do juiz, do promotor de justiça e do advogado para captar os aspectos 

subliminares do conflito, na maioria das vezes, ocultos pelas partes; a ausência do autoparapsi-

quismo lúcido; a aceitação excepcional do fenômeno da psicografia em Tribunais do Júri; as lides 

multisseculares solucionadas no Judiciário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Judiciário-Parajudiciário; o sinergismo leis-paraleis;  

o sinergismo servidor judiciário–parasservidor judiciário; o sinergismo magistrado-paramagis-

trado. 
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Principiologia: o princípio da separação de poderes em corrente tripartite; o princípio 

da intervenção mínima; o princípio de os fatos orientarem o julgamento; os princípios gerais do 

Direito; o princípio da equidade; o princípio da inércia do juiz; o princípio do duplo grau de ju-

risdição; o princípio da proporcionalidade; o princípio da legalidade; o princípio da ampla defe-

sa; o princípio da presunção de inocência; o princípio da Cosmoética Destrutiva; os princípios 

do Paradireito; o princípio da equanimidade; o princípio do devido processo legal; o princípio 

da simetria. 

Codigologia: a necessidade do código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal 

de Cosmoética (CPC); o Código da Organização Judiciária; o código de ética judicial; o código 

da impunidade. 

Teoriologia: a teoria dos princípios; a teoria contemporânea do Direito; a teoria Geral 

do Direito; a teoria do Direito Tridimensional; a teoria zetética do Direito; a teoria dogmática do 

Direito; a teoria pura do Direito Positivo; a teoria do sistema de freios e contrapesos; a teoria 

neopositivista; a teoria da argumentação jurídica; a teoria do Jusnaturalismo; a teoria da coope-

ração entre os poderes. 

Tecnologia: as técnicas jurídicas aplicadas no Poder Judiciário; a técnica da Hermenêu-

tica do Direito. 

Voluntariologia: os voluntários do Poder Judiciário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Assisten-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito das nulidades processuais; os efeitos ex nunc e ex tunc das decisões 

judiciais; o efeito da coisa julgada em não perpetuar o conflito intrafísico; o efeito da revelia;  

o efeito da prescrição processual; o efeito nocivo do veredicto injusto; o efeito de o acessório se-

guir o principal; o efeito mediato da ignorância da lei; o efeito imediato da lacuna da lei; o efei-

to direto da sociedade injustiçada; o efeito das ações anticosmoéticas. 

Ciclologia: o ciclo dos conflitos jurídicos; o ciclo do desperdício dos recursos judiciais; 

o ciclo da reeducação das condutas jurídicas; o ciclo das ações repetitivas. 

Enumerologia: o Judiciário abalado; o Judiciário burocrático; o Judiciário conflitivo;  

o Judiciário hermético; o Judiciário medieval; o Judiciário míope-sistêmico; o Judiciário moro-

so. O poder anticorrupto; o poder conciliador; o poder contemporâneo; o poder ético; o poder 

inovador; o poder público; o poder tecnológico. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio indiferenciado beca-toga; 

o binômio confundível entrância-instância; o binômio justiça-liberdade. 

Interaciologia: a interação sentença judicial–veredicto multidimensional; a interação 

Poder Judiciário–responsabilidade social. 

Crescendologia: o crescendo antijudiciário-Judiciário-Parajudiciário; o crescendo ju-

rídico Hermenêutica–silogismo–consequências da lei; o crescendo estagiário–bacharel–profissi-

onal da atividade jurídica–membro do Poder Judiciário–parecerista jurídico. 

Trinomiologia: o trinômio Poder Legislativo–Poder Executivo–Poder Judiciário; o tri-

nômio advogado-promotor-juiz; o trinômio autor-réu-magistrado. 

Polinomiologia: o polinômio castigo-pena-punição-anistia-indulto; o polinômio réu–de-

fensor público–promotor de justiça–juiz; o polinômio autor-réu-advogado-juiz; o polinômio Po-

der Judiciário mal preparado–advogado venal–juiz corrupto–injustiça. 

Antagonismologia: o antagonismo Poder Judiciário / impotência da Justiça; o antago-

nismo justo / injusto; o antagonismo erro judiciário / acerto parajurisprudencial; o antagonismo 

litigância de má-fé / litigância de boa-fé; o antagonismo lei de ordália / leis da Cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo de o Direito poder matar através do Estado, no caso da pe-

na capital; o paradoxo de as leis poderem dificultar o julgamento célere e justo; o paradoxo dos 

julgadores corruptos; o paradoxo da “justiça cega” guiando a conduta humana; o paradoxo de 

o Homem ser o “lobo do próprio Homem”; o paradoxo da “justiça injusta”; o paradoxo de  
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o Poder Executivo ser frequente litigante no Judiciário; o paradoxo dos poderes independentes 

em conluio entre si. 

Politicologia: a normocracia; a juridicocracia; a anomia. 

Legislogia: as leis da convivialidade; as remanescências da lei de talião; a Lei das XII 

Tábuas; as leis do Direito Intrafísico; a lei de causa e efeito; a lei da impunidade; a lei do nepo-

tismo; as leis do Direito Moderno; as leis inócuas; as pseudoleis; as leis cósmicas. 

Filiologia: a hermeneuticofilia. 

Fobiologia: a fobia de ser julgado; a fobia de entrar em recinto judiciário. 

Sindromologia: a síndrome da juizite; a síndrome do justiceiro; a síndrome de burnout. 

Maniologia: a mania de julgar; a mania de recorrer ao Judiciário; a mania de descumprir 

a lei; a mania de cumprir literalmente a lei; a mania de procrastinar o julgamento. 

Mitologia: o mito do julgamento justo; o mito da supremacia da justiça intrafísica; as 

mitografias jurídicas dogmáticas. 

Holotecologia: a coerencioteca; a conflitoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a juri-

dicoteca; a maturoteca; a pacificoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Direitologia; a Intrafisicologia; a Jurisprudenciologia; a Legislo-

gia; a Criminologia; a Psicopatologia; a Cosmoeticologia; a Hermeuticologia; a Parassociologia;  

a Politicologia; a Parapatologia; a Autassediologia; a Reeducaciologia; a Parapercepciologia;  

a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as partes; as testemunhas; o amicus curiae; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin ressomada;  

a conscin venal; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o servidor público; o assessor jurídico; o oficial de justiça; o assistente 

social; o psicólogo; o magistrado; o jurisconsulto; o advogado; o defensor público; o assistente de 

acusação; o promotor de justiça; o perito judicial; os renomados juristas brasileiros, Francisco Ca-

valcanti Pontes de Miranda (1892–1979) e Clóvis Beviláqua (1859–1944); o ex-presidente do Su-

premo Tribunal Federal, relator do Mensalão, Joaquim Barbosa da Silva (1954–). 

 

Femininologia: a servidora pública; a assessora jurídica; a oficial de justiça; a assistente 

social; a psicóloga; a magistrada; a advogada; a defensora pública; a assistente de acusação;  

a promotora de justiça, a perita judicial; a ministra Eliana Calmon Alves (1944–), conhecida por 

não ter papas na língua, ao falar francamente sobre a corrupção praticada por juízes brasileiros;  

a desembargadora e jurista Maria Berenice Dias (1948–), reconhecida internacionalmente pelas 

posturas progressistas em relação aos direitos da mulher, dos homossexuais e demais minorias na 

Sociedade. 

 

Hominologia: o Homo sapiens juridicus; o Homo sapiens legislatus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

conviviologus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Poder Judiciário deficiente = o gerido de modo impróprio, percebido pe-

la Sociedade como lento e inoperante; Poder Judiciário eficaz = o gerido com qualidade na presta-

ção jurisdicional sincronizada com o bem-estar social. 

 

Culturologia: a cultura de maior judicialidade; a cultura da ilegalidade; a cultura da 

impunidade; a cultura de o mais forte subjugar o mais fraco; a cultura do Gersismo; a cultura do 
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Direito; a cultura dos conflitos; a cultura de fazer justiça pelas próprias mãos; a cultura da Justi-

ça Restaurativa; a cultura do tratamento adequado dos conflitos. 

 

Influências. Conforme a História, eis duas das teorias mais influentes do poder do Esta-

do constitucional moderno: 

1.  Teoria Tripartite. Organizada na obra “O Espírito das Leis” (L’Esprit des Lois), pelo 

filósofo, escritor e político francês Charles Louis de Secondat, Montesquieu (1689–1755), publi-

cada em 1748, a Teoria da Tripartição dos Poderes procurava orientar as premissas do governo 

liberal, sob influência de “A Política” (Aristóteles, 384–322 a.e.c.), “Segundo Tratado sobre  

o Governo Civil (John Locke, 1632–1704) e de pensadores contemporâneos. A ideia é tema re-

corrente no pensamento político e filosófico desde Platão (428–347 a.e.c.) e Aristóteles. 

2.  Teoria da Cooperação. Apresentada em crítica à base Montesquiana, a Teoria da Co-

operação entende o poder enquanto único, dividido apenas pelas funções inerentes. 

 

Colaboração. O resultado é a revisão da Teoria da Divisão dos Poderes passando a ad-

mitir o relacionamento entre os órgãos de poder do Estado obedecendo aos princípios da harmo-

nia e dos vasos intercomunicantes, ou seja, poderes distintos em colaboração, buscando como 

principal objetivo a garantia da coletividade. 

 

Aperfeiçoamento. Visando contribuir para aperfeiçoar o funcionamento do Poder Judi-

ciário no Brasil, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 29 ações, campanhas e projetos idealiza-

dos e coordenados por magistrados e servidores: 

01. Agilização das demandas. Metas anuais estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

02. Cadastro Nacional de Adoção. 

03. Campanha para a Paz nas Escolas. 

04. Campanha pela Simplificação da Linguagem Jurídica. 

05. Falando com a Comunidade. 

06. Justiça em Números. 

07. Justiça para o Século XXI. 

08. Mutirões “Judiciário em Dia”. 

09. Oficina de Pais e Filhos. 

10. Programa “Conhecendo o Judiciário”. 

11. Programa de Apadrinhamento do Ser Humano. 

12. Programa de Sustentabilidade Socioambiental. 

13. Programa “Justiça Plena”. 

14. Projeto “Bem-me-quer”. 

15. Projeto “Começar de Novo”. 

16. Projeto “Consumo Consciente”. 

17. Projeto “Dar à Luz”. 

18. Projeto “Doar é Legal”. 

19. Projeto “Justiça Aberta”. 

20. Projeto “Justiça no Bairro”. 

21. Projeto “Justiça pelos Jovens”. 

22. Projeto “Justiça Social – Além dos Limites Processuais”. 

23. Projeto “Justiça Terapêutica”. 

24. Projeto “Pai Presente”. 

25. Projeto “Tratamento de Situações de Superendividamento do Consumidor”. 

26. Repercussão Geral. Seleção dos Recursos Extraordinários para análise de acordo 

com critérios de relevância econômica, política, social ou jurídica, ultrapassando os interesses 

subjetivos da causa e ações. 

27. Resolução Adequada dos Conflitos (instituída pela Resolução N. 125 do CNJ). 

28. Semana Nacional da Conciliação. 
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29. Sistemática dos Recursos Repetitivos no STJ e no STF. Casos de múltiplos recur-

sos com fundamento em idêntica questão de direito. 

 

Modernização. A digitalização processual e o julgamento virtual implantados pela tec-

nologia, oferece aos advogados, procuradores e magistrados mais celeridade e facilita o acesso di-

gital às intimações de despachos e decisões, reduzindo custos para a administração pública. 

Distanciamento. De outro lado, a tecnologia tem ocasionado o distanciamento entre as 

partes e o julgador, prejudicando a visão humanizada da decisão. 

Paratecnologia. O desconhecimento por parte dos administradores e servidores judiciá-

rios da existência da Paratecnologia inviabiliza a assistência multidimensional na resolução das li-

des multisseculares. 

 

Meta. No VI Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacio-

nal de Justiça, em novembro de 2012, em Aracaju, SE, foi estabelecida a Meta 18. O objetivo era 

julgar, até o fim de 2013, os processos contra a administração pública e de improbidade adminis-

trativa distribuídos ao STJ, à Justiça Federal e aos estados até 31 de dezembro de 2011. O ranking 

até 2013 foi o seguinte: 

1.  Piores. Os menores índices de cumprimento da Meta 18 foram registrados nos Tribu-

nais Estaduais do Piauí (12,68%), da Bahia (11,44%) e do Amazonas (25,88%). Na esfera federal, 

o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (abrangendo Acre, Amazonas, Amapá, Minas Gerais, 

Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso  

e Piauí) atingiu 38,64%. 

2.  Melhores. Os melhores resultados da mencionada Meta foram obtidos pelo Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região, englobando São Paulo e Mato Grosso do Sul (88,59%); o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região abrangendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (80,39%); 

os Tribunais Estaduais do Amapá (95,02%) e do Acre (81,17%); os Tribunais Militares do Rio 

Grande do Sul (98,39%), de São Paulo (99,05%) e de Minas Gerais (90,91%). 

 

Dados. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 2 dados do Conselho Nacional de Justiça, 

capazes de elucidar a realidade da Justiça no Brasil: 

1.  Processos. A média nacional no Brasil é de 5,6 mil processos por juiz da primeira 

instância (Ano-base: 2013). 

2.  Tempo médio. 1 processo de execução fiscal no Brasil leva aproximadamente 5 anos 

somente para fazer a citação do réu, ou seja, para avisá-lo da cobrança (Ano-base: 2013). 

 

Estatística. Com o objetivo de mensurar a atuação da Justiça no Planeta, o The World 

Justice Project (WJP) fez uma extensa pesquisa (Ano-base 2011) com o título de Índice do Esta-

do de Direito (Rule of Law Index), em 66 países de todas as regiões do mundo, levando em consi-

deração os seguintes critérios, dispostos em ordem alfabética: 

1.  Acesso à Justiça Civil. 

2.  Ausência de corrupção. 

3.  Cumprimento Efetivo de Regulamentos. 

4.  Direitos Fundamentais. 

5.  Eficácia da Justiça Criminal. 

6.  Governo Aberto. 

7.  Ordem e Segurança. 

8.  Poderes limitados do governo. 

 

Brasil. Na citada pesquisa, onde a Suécia ficou em 1º lugar com média 0,875, o Brasil 

aparece em 26º lugar, com média 0,59. 

 

Prognóstico. As novas perspectivas apresentadas por juízes e servidores públicos, advo-

gados, promotores de justiça, defensores públicos, procuradores de Estado e cidadãos engajados 
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em melhorar o Poder Judiciário poderão facilitar a atuação dos amparadores extrafísicos e, conse-

quentemente, contribuir com ações cosmoéticas, auxiliando na resolução das interprisões grupo-

cármicas multiexistenciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o Poder Judiciário, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Advocacia  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Anomia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03. Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04. Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

05. Dano  moral:  Paradireitologia;  Nosográfico. 

06. Idiotismo  jurídico:  Direitologia;  Nosográfico. 

07. Juiz  existencial:  Heterocriticologia;  Neutro. 

08. Legislogia:  Direitologia;  Homeostático. 

09. Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10. Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

11. Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12. Paradireito:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14. Parailicitude:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  MOROSIDADE  E  A  MIOPIA  COSMOÉTICA  DO  PODER  

JUDICIÁRIO NO BRASIL,  PRODUTO  DA  ESTRUTURA  ORGÂ-
NICO-ADMINISTRATIVA  ANACRÔNICA,  DIFICULTAM  O  DE-
SEMPENHO  SINCRONIZADO  COM  O  BEM-ESTAR  SOCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está safisfeito(a) com o Poder Judiciário atual? 

Já pensou sobre a justiça fundamentada no princípio da Cosmoética, norteada pelas leis paradi-

reitológicas? 
 

Filmografia  Específica: 

 
1.  Justiça para todos. Título Original: And Justice For All. País: EUA. Data: 1979. Duração: 119 min. Gê-

nero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: 

Norman Jewison. Elenco: Al Pacino; Craig T. Nelson; Jack Warden; John Forsythe; Lee Strasberg; Jeffrey Tambor; 
Christine Lahti; & Dominic Chianese. Produção: Norman Jewison; & Patrick J. Palmer. Desenho de Produção: Richard 

MacDonald. Roteiro: Barry Levinson. Fotografia: Victor J. Kemper. Música: Dave Grusin. Figurino: Ruth Myers. Edi-

ção: John F. Burnett. Distribuição: Columbia Pictures. Sinopse: Arthur Kirkland (Al Pacino) é o advogado idealista com 

vários desentendimentos (inclusive já foi preso por desacato) com Fleming (John Forsythe), inflexível juiz. Arthur recebe 

com surpresa a notícia da prisão do magistrado, acusado de estupro. Ironicamente Fleming quer ser defendido por Arthur, 

pois como todos sabem da rivalidade existente entre os dois, Kirkland só o defenderia se tivesse certeza da inocência. Em 
retribuição, Fleming promete rever o caso no qual Arthur tenta pôr em liberdade o cliente inocente (Thomas G. Waites), 

preso há dezoito meses. 
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07.  Graieb, Carlos; Fé na Justiça; Entrevista: Ellen Gracie Northfleet; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.051; 

Ano 41; N. 10; 1 foto; São Paulo, SP; 12.03.08; páginas 11 a 15. 
08.  Pereira, Daniel; & Bonin, Robson; A República Bolivariana do Brasil; Reportagem; Veja; Revista; Se-

manário; Ed. 2.319; Ano 46; N. 18; Seção: Brasil; 14 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; 25.04.12; páginas 64 e 73. 

09.  Pereira, Jayme; Princípios do Estado Mundial Cosmoético; colaboração Dulce Daou; et al.; pref. Rose-
mary Salles; revisores Equipe de Revisores da Editares; 306 p.; 3 seções; 25 caps.; 8 citações; 21 E-mails; 142 enus.; 58 

estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; posf.; glos. 84 termos; 107 refs.; 9 webgrafias; 1 anexo; alf.; 

geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 77 a 80, 151 a 154  
e 161 a 169. 

10.  Rufino, Gasques Almir; & Penteado, Camargo Jaques de; Orgs.; Grandes Juristas Brasileiros; IX + 426 

p.; 2 minicurrículos; 3 notas; 21 x 14 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2003; páginas 1 a 416. 
11.  Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche); re-
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1 E-mail; 24 enus.; 1.180 frases gregas; 3.220 frases latinas; glos. 1.841 termos; 56 ilus.; 1 website; 130 refs.; 20,5 x 13,5 
x 4,5 cm; enc.; 3ª Ed.; Editora WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; páginas 503, 505 e 511. 

12.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus. 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 33, 263, 561 e 876. 

13.  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 estrageirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 
241 termos; 3 infográficos, 102 filmes, 7.665 ref.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Inter-

nacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu; PR; 2004; páginas 41, 246 e 705. 
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fia.uol.com.br/filosofia/ideologia-sabedoria/24/imprime178075.asp>; acesso em: 27.06.14. 
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anais/bh/claudia_rosane_roesler.pdf >: acesso em: 27.06.14. 
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P O D E R    P R O É X I C O  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poder proéxico é o estado, condição ou capacidade de a conscin, homem 

ou mulher, realizar ou vivenciar com magnitude as cláusulas definidas no Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático, potencializando cosmoeticamente os feitos singulares e exemplaristas da auto-

programação existencial em prol da maxiproéxis grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo poder vem do idioma Latim, possum, “poder; ter o poder de; ser 

capaz de”. Surgiu no Século XIII. O termo programação deriva do mesmo idioma Latim, pro-

gramma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do 

dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio, 

existentialis, “existencial; relativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer, nascer; deixar-se ver; 

mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Força proéxica. 2.  Potência proéxica. 3.  Poderio proexológico. 

Neologia. As 4 expressões compostas poder proéxico, minipoder proéxico, maxipoder 

proéxico e megapoder proéxico são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Fraqueza antiproéxica. 2.  Fragilidade proexofóbica. 3.  Inibição 

proexológica. 

Estrangeirismologia: os ensaios ao podium proéxico; o Proexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao potencial proéxico pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Proéxis re-

ciclam poderes. Maxiproéxis reeducam grupos. 

Coloquiologia: aquilo que é seu vem para você. 

Ortopensatologia: – “Intermissivistas. – Em toda a História Terrestre milenar, os 

intermissivistas têm, pela primeira vez, o poder de fazer desta a melhor geração da Humanidade, 

paradoxalmente, em pleno desenvolvimento da Reurbexologia e da Paratransmigraciologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autempoderamento proexológico; o holopen-

sene pessoal do refinamento autoproéxico; os contrapensenes; a contrapensenidade; os grupopen-

senes; a grupopensenidade; o holopensene do grupo coeso potencializando a tares interdimensio-

nal; os ortopensenes; a ortopensenidade; o prumo ortopensênico no cotidiano maxiproéxico. 

 

Fatologia: o poder proéxico; o potencial evolutivo do proexista; o poder consciencial do 

intermissivista; a tenacidade proexológica; as derivações grupais decorrentes da vitalidade auto-

proéxica; a fortaleza da autoproéxis expressa na envergadura cosmoética do intermissivista; o po-

der do autodiscernimento; o primeiro discernimento; a autodisponibilidade nas raias da maxiproé-

xis grupal; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a ancoragem institucional fortalecendo  

o vínculo consciencial; as prerrogativas pessoais intransferíveis; o desimpedimento intrínseco;  

a autautoridade vivencial; a referência cosmoética; o valor da autassunção proéxica; a força da au-

tovivência intransferível; o vigor das autoposturas evolutivas; a capitalização consciencial pela si-

metria proexológica; os indicadores proéxicos pessoais; os aportes proexológicos vitalícios; o fato 

de o somatório de esforços evolutivos depender da consciência gregária cosmoética; o poder da 

imunidade cosmoética; a representatividade grupal; os indícios das retrovidas presentes na atual 

vida proéxica; o arrojo pessoal exemplarista; a acumulação exaustiva dos exemplos pessoais; os 

aportes evolutivos ociosos; a versatilidade do intermissivista podendo ser travão pela dispersão 

consciencial; a vaidade intelectual; a desconfiança nociva; o orgulho parapsíquico; o autodistan-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17468 

ciamento dos ditames do CI; a oportunidade menosprezada; a oportunidade minimizada; o Para-

dever; o ato de pensar grande; a pluralidade de procedências e paraprocedências; a defasagem de 

carga de convivialidade e afinidades; a autoconfiança potencializando a heteroconfiança; a com-

preensibilidade das cláusulas autoproéxicas conjugadas à maxiproéxis; o respeito à proéxis alheia; 

a união pelos trafores; as neopossibilidades evolutivas a partir do CI; a união a partir da intrans-

feribilidade proéxica individualíssima; a inteligência evolutiva (IE) à prova; o deleite da vida pro-

exogênica na Cognópolis; a harmonia grupal a partir do megafoco maxiproéxico; o êxito da assis-

tência especializada em grupo ratificando o poder proéxico. 

 

Parafatologia: o exemplarismo tarístico interdimensional fortalecendo o poder proéxico 

grupal; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o poder proéxico evidenciado pelo 

amparo extrafísico; o nível de amparabilidade extrafísica expressando a responsabilidade tarística 

grupal; o poder proéxico manifestado pelas parassincronicidades interassistenciais; a força para-

presencial do proexista lúcido; o parapsiquismo intelectual qualificando as competências proéxi-

cas; a paraperceptibilidade ampliando a cosmovisão proexológica; a força das holobiografias pes-

soais e grupais; os retrotraumas individuais exigindo recins grupais; as hipóteses retrobiográficas 

reafirmando as autorresponsabilidades; a convergência de parassincronicidades apontando o vigor 

proéxico pessoal; os ditames do Curso Intermissivo pré-ressomático embasando a vida matemá-

tica; a desperticidade qualificando o poder consciencial; a vivência multidimensional da Magna-

nimologia Maxiproéxica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoproéxis-maxiproéxis; o sinergismo cosmoético Tea-

ticologia-Verbaciologia; o sinergismo autoconfiança-heteroconfiança; o sinergismo reurbexoló-

gico Interlúdio-Cognópolis. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Codigologia: as renovações pessoais e grupais derrogando em definitivo os resquícios 

do código de Hamurabi; a vivência lúcida do código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando  

o  código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a desamarração gradativa dos grilhões da teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: a técnica do sobrepairamento autodesassediador. 

Voluntariologia: o autocomprometimento teático no voluntariado libertário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Proexó-

logos. 

Efeitologia: o efeito das escolhas evolutivas; o efeito dos retroacertos pessoais na ex-

tensão da autoproéxis; o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética; o efeito da autoproéxis 

no completismo maxiproéxico grupal. 

Neossinapsologia: a vivência lúcida das neossinapses dos cons magnos recuperados;  

a compreensão teática do poder proéxico criando neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o valor do êxito do ciclo planejar na dimensão extrafísica individualmente– 

–realizar na dimensão intrafísica grupalmente. 

Enumerologia: a autopesquisa proéxica; o autenfrentamento proéxico; a autassunção 

proéxica; a autodedicação proéxica; a autovivência proéxica; a autopotencialização proéxica;  

a autorresponsabilidade maxiproéxica. 

Binomiologia: o binômio poder proéxico–inteligência evolutiva; o binômio exigências 

individuais–responsabilidades grupais; o binômio admiração-discordância; o binômio vontade- 

-determinação; o binômio poder proéxico–prestígio cosmoético; o binômio poder consciencial– 

–poder proéxico; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço in-

substituível. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17469 

Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação 

dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação pessoa física–pessoa jurídica;  

a interação poder proéxico–modéstia. 

Crescendologia: o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo CI pré-ressomáti-

co–CI pós-dessomático; o crescendo força presencial–força parapresencial; o crescendo holo-

cármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade. 

Trinomiologia: o trinômio cooperação-consenso-igualdade; a erradicação do trinômio 

poder-posição-prestígio; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinô-

mio prudência-cautela-modéstia; o trinômio vontade-intenção-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio CI-proéxis-maxiproéxis-compléxis. 

Antagonismologia: o antagonismo poder proéxico / poder egocêntrico; o antagonismo 

autempoderamento / subjugação; o antagonismo proatividade / improdutividade; o antagonismo 

flexibilidade proéxica / dispersividade antiproéxica; o antagonismo proéxis desconhecida / proé-

xis assumida; o antagonismo proéxis negligenciada / compléxis; o antagonismo poder de plane-

jar / poder de realizar. 

Paradoxologia: o paradoxo de o poder proéxico também ser temporal; o paradoxo de 

ninguém ser insubstituível contudo ser inigualável. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: as leis da proéxis; a lei da grupocarmalidade na orientação dos evolució-

logos na proéxis. 

Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a cogniciofilia; a reciclofilia; a conviviofilia; a gre-

gariofilia; a evoluciofilia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da pré-derrota. 

Maniologia: a superação da fracassomania. 

Mitologia: o mito da autoproéxis sem autesforço; o mito da autoproéxis inacessível. 

Holotecologia: a discernimentoteca; a prioroteca; a recexoteca; a mentalsomatoteca;  

a convivioteca; a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Maxiproexologia; a Autoproexologia; 

a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Intermissiologia; a Intrafisicologia; a Parapoliticologia;  

a Autodeterminologia; a Voliciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a consciência assistível. 

 
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o intermissivista inadaptado; o inter-
missivista retardatário; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; 
o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-
crossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-
gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano; o verbetó-
logo; o voluntário; o evoluciólogo. 

 
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a intermissivista inadaptada; a inter-
missivista retardatária; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; 
a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciometra; a consciencioterapeuta; a ma-
crossômata; 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 parapercepciolo-
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gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertuliana; a verbetó-
loga; a voluntária; a evolucióloga. 

 
Hominologia: o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens sacrificator; o Homo sapiens priorita-
rius; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens completista; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: minipoder proéxico = aquele do intermissivista jejuno, ainda com baixa 

recuperação de cons, recém-chegado; maxipoder proéxico =  aquele do intermissivista experiente 
e empenhado, próximo do compléxis; megapoder proéxico = aquele do conscienciólogo veterano, 
com alto grau de recuperação de cons, com magnoproéxis e maximorexista. 

 
Culturologia: a cultura da ortopriorização. 

 
Poder. Atinente à Holobiografologia, as relações conscienciais com o poder são multi-

milenares e díspares. 
Evolução. Ao longo do ciclo evolutivo, por exemplo, tendem a ocorrer à consciência  

pelo menos 3 tipos de interesses e valores referentes ao poder, expostos na ordem lógica: 
1.  Dominação: o poder sobre; próprio da política e convenções humanas mais comuns,  

vincado na fôrma holopensênica de lideranças pretéritas; a sede de poder; a síndrome da domi-
nação. 

2.  Inclusão: o poder de; presente nas lutas de classes, gêneros e minorias, próprio da 
conscientização rudimentar dos direitos e liberdades individuais; o ativismo político. 

3.  Libertação: o poder intraconsciencial; ínsito às consciências mais lúcidas e auto-
conscientes quanto à liderança cosmoética, prioritária para a tares policármica e a evolução; o au-
topoder consciencial; a Interassistenciologia. 

 
Proexologia. Consoante a Evoluciologia, a partir do Curso Intermissivo, a consciência 

passa a refletir sobre os retroerros pessoais, interessando-se pelas soluções evolutivas, culmi-
nando na programação existencial personalíssima, a ser vivenciada na próxima ressoma. 

Autodiscernimento. Considerando a Cosmoeticologia, vale o esforço em prol da teática 
do autodiscernimento, buscando ampliar o nível de coerência pessoal e de simetria proexológica. 

Autopesquisologia. Segundo a Paralegislogia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 
10 leis da proéxis seguidas de questões contraponteadas por apreensões sadias e hábitos pessoais 
nocivos, a serem analisadas pelos interessados na autossuperação existencial, rumo ao completis-
mo grupal: 

01.  Lei da adaptabilidade da proéxis. Vivencio o autabertismo às renovações conscien-
ciais e expansões existenciais ou mantenho o hábito nocivo da neofobia pessoal paralisante? 

02.  Lei da interassistencialidade da proéxis. Vivencio o reconhecimento autevolutivo  
e gratidão aos amparadores extrafísicos ou mantenho o hábito nocivo do queixume cronicificado? 

03.  Lei da compatibilidade da proéxis. Vivencio o autenfrentamento das inseguranças 
pessoais ou mantenho o hábito nocivo da esquiva aos paradeveres? 

04.  Lei da cosmoeticidade da proéxis. Vivencio a autocosmoeticidade diuturnamente, 
condizente com a autoproéxis, ou mantenho o hábito nocivo da autocorruptibilidade? 

05.  Lei da exclusividade da proéxis. Vivencio a assunção da singularidade pessoal ou 
mantenho o hábito nocivo das heterocomparações amauróticas? 

06.  Lei da exequibilidade da proéxis. Vivencio o otimismo da factibilidade proéxica ou 
mantenho o hábito nocivo autovitimizante da pré-derrota? 

07.  Lei da invulgaridade da proéxis. Vivencio as benesses da identificação de autopecu-
liaridades traforistas ou mantenho o hábito nocivo das equiparações ectópicas improdutivas? 

08.  Lei da interatividade da proéxis. Vivencio a autocompetitividade qualificadora das 
interrelações grupais ou mantenho o hábito nocivo de fechadismo e desconfiança assediadora? 
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09.  Lei da intercooperatividade da proéxis.  Vivencio a magnanimidade da cooperação 
interpares ou mantenho o hábito nocivo do egoísmo provedor de dependências espúrias? 

10.  Lei da intransferibilidade da proéxis. Vivencio o papel proéxico pessoal intransferí-
vel ou mantenho o hábito nocivo da terceirização das próprias responsabilidades? 

 
Benesses. O poder proéxico pode ser usufruído pelo intermissivista na proporção direta 

do próprio CPC teático, sob o olhar e a supervisão inequívoca dos amparadores extrafísicos de 
função. Vivenciar o poder proéxico é capitalizar o autopoder consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com poder proéxico, indicados para a expansão das abor-
dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

03. Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04. Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05. Convergência  de  megainteresses:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

06. Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

07. Lei  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08. Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

09. Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

10. Política  autevolutiva:  Parapoliticologia;  Homeostático. 

11. Potencial  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

12. Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
13. Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
14. Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

15. Subsunção  proexológica:  Maxiproexologia;  Neutro. 

 

O  PODER  PROÉXICO  É  MEGAFORÇA   EVOLUTIVA  DO  IN-
TERMISSIVISTA,  EXIGINDO  AUTODISCERNIMENTO  QUANTO  

A  CONVERGÊNCIAS  DE  INTERESSES,  TRAÇOS  E  COMPE-
TÊNCIAS  PESSOAIS,  EM  PROL  DA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista, já refletiu sobre  

o poder proéxico? Quais esforços vem mantendo para maximizar as realizações pessoais, únicas  
e singulares, visando o completismo grupal? 

 
Bibliografia  específica: 

 
1.  Daou, Dulce; Paradiplomacia e Convergência de Interesses; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 10; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 15 enus.; 1 nota; 14 refs.; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2006; páginas 258 a 266. 

2.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 
p.; Vols. 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 lexicográ- 
ficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 306  
e 909. 

 

D. D. 
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P O L A R I D A D E    E X T R E M A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A polaridade extrema é a condição de determinada realidade, pararrealida-

de, fenômeno, parafenômeno ou estado evolutivo, situado em polo específico, extremo e radical, 

em confronto direto com outra condição, realidade ou pararrealidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo polar vem do idioma Latim Medieval, polar, “situado em 1 polo”, 

de polus, “polo (do mundo); norte; estrela polar; céu”, provavelmente por influência do idioma 

Francês, polaire, “relativo a polo; que tem polaridade”. Surgiu no Século XVIII. A palavra pola-

ridade apareceu no Século XIX. O vocábulo extrema procede do idioma Latim, extremus, “que 

está no limite máximo, na ponta de, no fim, no ponto mais distante, nos confins; último; derradei-

ro; desesperado”. Surgiu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.   Polaridade radical. 2.  Antagonismo extremado. 3.  Antipodia ex-

trema. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 39 cognatos derivados do vocábulo polaridade: 

bipolar; bipolaridade; bipolarização; bipolarizar; contrapolarização; despolarizada; despolari-

zado; depolarizar; despolarização; despolarizador; despolarizante; despolarizar; despolarizável; 

espectropolarizador; espetropolarizador; heteropolar; heteropolaridade; impolarizabilidade; im-

polarizável; multipolar; multipolaridade; planopolarizar; polarão; polarimetria; polarimétrica; 

polarimétrico; polarímetro; polariscopia; polariscópico; polariscópio; polarizabilidade; polari-

zação; polarizada; polarizado; polarizador; polarizante; polarizar; polarizável; polaron. 

Neologia. As duas expressões compostas polaridade extrema intrafísica e polaridade ex-

trema multidimensional são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Interatividade extrema. 2.  Interação extrema. 3.  Interfusão. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à parapercuciência evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade evolutiva; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropen-

senidade. 

 

Fatologia: a polaridade extrema; as dualidades; as incompatibilidades das realidades;  

a inconciliação de opostos; a avaliação imparcial; a pesquisa isenta. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio dual da polaridade; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Binomiologia: o binômio polarização-heterogeneidade. 

Polinomiologia: o polinômio água-terra-fogo-ar. 
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Antagonismologia: o antagonismo polarização / centralização; o antagonismo polari-

zação / hegemonia. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Auto-

discernimentologia; a Priorologia; a Holomaturologia; a Pesquisologia; a Consciencioterapia;  

a Determinologia; a Vivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens extremopolus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

orthopensenicus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: polaridade extrema intrafísica = quando assentada somente em realida-

des humanas; polaridade extrema multidimensional = quando envolvendo pararrealidades. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial. 

 

Tabelologia. A partir de análises conscienciológicas, eis, no contexto da polaridade 

extrema, dispostos na ordem alfabética, a tabela de 30 confrontos entre realidades, ou pararrea-

lidades, complexas, sadias, evolutivas, e realidades, ou pararrealidades, complexas, patológicas, 

regressivas: 
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Tabela  –  Confrontos  de  Realidades  Evolutivas  /  Realidades  Patológicas 

 

N
os

 Realidades  Evolutivas Realidades  Patológicas 

01. Autodiscernimento Fé  (Crença) 

02. Autorremissão Autorregressismo 

03. Central  Extrafísica  da  Fraternidade Pentágono  (EUA) 

04. Cipriene  (Ciclo  de  primeneres) Toxicomania 

05. Colégio  Invisível  dos  Serenões Conselho  de  Segurança  da  ONU 

06. Comunex  Assistencial Campo  de  refugiados 

07. Comunex  Interlúdio Baratrosfera 

08. Comunex  Pombal Auschwitz  (Campo  de  extermínio) 

09. Conscienciologia Criacionismo 

10. Cosmoconsciência Demência 

11. Cosmoética Princípio  de  talião 

12. Cosmoeticocracia Barbarocracia 

13. Cosmoética  Destrutiva Destruição  atômica 

14. Erudição  multidimensional Analfabetismo  (Apedeutismo) 

15. Holorgasmo Infibulação 

16. Irresistibilidade  evolutiva Subjugabilidade  assediadora 

17. Macrossoma Bulimia 

18. Megafraternidade Pedofilia 

19. Maxiproéxis Revolução  civil 

20. Paramicrochip Piercing 

21. Parapedagogiologia Metodologia  da  tortura 

22. Parapsicoteca Arquivologia  da  CIA 

23. Princípio  da  descrença Síndrome  da  gurulatria 

24. Projectarium (Laboratório conscienciológico) Bunker  belicista 

25. Resgate  extrafísico Tráfico  humano 

26. Reurbex  (Reurbanização  extrafísica) Efeito  estufa 

27. Saldo  da  FEP  (Ficha  Evolutiva  Pessoal) Cotação  da  bolsa  de  valores 

28. Serenarium  (Laboratório  conscienciológico) Abu  Ghraib  (Prisão) 

29. Tenepessismo Trabalho  escravo 

30. Voluntariado  cosmoético Linchamento  público 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a polaridade extrema, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Diferencial  da  Conscienciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Informação  Pró-Evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Know-How  Evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Personalidade  complexa:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Radicalidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA  DAS  POLARIDADES  EXTREMAS  EXPANDE 
O  AUTODISCERNIMENTO,  O  NÍVEL  DA  AUTEVOLUÇÃO, 

AS  AUTOPRIORIDADES,  OS  DETALHES  DA  AUTOPROÉXIS  

E  AS  COGNIÇÕES,  EM  GERAL,  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já abordou as pesquisas das polaridades extre-

mas? Colheu frutos evolutivos das pesquisas? 
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P O L I A N I S M O    T E R A P Ê U T I C O  
( C R I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O polianismo terapêutico é a técnica de interpretação da realidade de modo 

otimista e traforista, com o foco no melhor de pessoas, grupos, subumanos, ideias, contextos  

e ambientes, sem a perda da panorâmica geral e com o exercício do autodiscernimento cosmoéti-

co, a fim de combater o vício cronicificado da perspectiva pessimista e trafarista do mundo pauta-

da na hipercriticidade irrefletida e anticosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra Poliana vem do idioma Inglês, Pollyanna, nome da personagem 

do romance homônimo da escritora estadunidense Eleanor Hodgman Porter (1868–1920). Surgiu 

no Século XX. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princí-

pio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; ação; conduta; hábito ou 

qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. O vocábulo terapêutico proce-

de também do idioma Grego, therapeutikós, “que se refere ao cuidado e tratamento de doenças”, 

e este de therapeúo, “curar; tratar; cuidar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Polianismo autorreeducativo. 02.  Técnica do otimismo poliânico 

criterioso. 03.  Técnica do traforismo realista. 04.  Técnica antidistímica. 05.  Técnica antiqueixa. 

06.  Técnica da criticidade cosmoética. 07.  Técnica do ceticismo otimista cosmoético. 08.  Satis-

fação benévola. 09.  Consciência crítica cosmoética. 10.  Mundividência interlúdica. 

Neologia. As 3 expressões compostas polianismo terapêutico, polianismo terapêutico 

autocrítico e polianismo terapêutico heterocrítico são neologismos técnicos da Criticologia. 

Antonimologia: 01.  Síndrome de Poliana. 02.  Cassandrismo apocalíptico. 03.  Aprio-

rismose pessimista. 04.  Negativismo cronicificado. 05.  Trafarismo generalizado. 06.  Hipercriti-

cidade acrítica. 07.  Perspectiva maligna. 08.  Satisfação malévola. 09.  Artimanha assediadora. 

10.  Mundividência baratrosférica. 

Estrangeirismologia: o habit of positive thinking; o development of positive emotions;  

o well-being; a authentic happiness; a joie de vivre; o Weltanschauung traforista; a glasnost cons-

ciencial; o link com o fluxo do Cosmos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Criticologia Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia Multidimensional; o desanu-

viamento do holopensene pessoal baratrosférico; o desafio da mudança de bloco patopensênico 

para ortopensênico; a autocontestação racional e cosmoética dos patopensenes; o corte dos pense-

nes trágicos injustificados; a amenização da patopensenidade cronicificada; a desintoxicação pau-

latina do holopensene pessoal; os dubiopensenes; a aplicação da dubiopensenidade técnica; os re-

ciclopensenes; o empenho na reciclopensenidade evolutiva; os benignopensenes; a construção da 

benignopensenidade lúcida; os maturopensenes; a conquista gradativa da maturopensenidade;  

o exercício de autopensenidade aberta, flexível, lúcida, racional, otimista, realista e cosmoética;  

a procura por se conectar ao holopensene dos amparadores extrafísicos; os esforços para a im-

plantação de holopensene pessoal interlúdico. 

 

Fatologia: o polianismo terapêutico; a prescrição reeducativa para a consciência necessi-

tando transitar do pessimismo trafarístico generalizado para o otimismo traforístico discernido;  

a troca da retropostura negativista por neopostura cética, otimista e cosmoética; a anulação da 

apriorismose maligna; o combate ao vício do mau humor; a reperspectivação da realidade; o re-

freamento da reatividade com hipercritiquice; a suplantação da irritação; a opção pela atuação  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17477 

à margem do desânimo; a opção por suprimir zangas, queixas e amuos; a renovação do ânimo 

perante situações árduas, embaraçosas e desastrosas; a aprendizagem do traforismo; a recusa ao 

desencorajamento perante as imaturidades da natureza humana; o heteroperdoamento com res-

guardo profilático; a conquista da fraternidade espontânea; o atingimento do bom humor habitual; 

a aquisição do senso de otimismo racional; o otimismo sem distorções de fatos e parafatos;  

o apreço pela verdade minimizando o carregamento nas tintas ao interpretar as realidades; o ato 

de manter acesa a luz do otimismo sem se cegar ante às patologias conscienciais; o livre-arbítrio 

quanto ao estado íntimo escolhido para viver. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as manobras com 

as energias conscienciais (ECs) efetuando desbloqueios chacrais; o domínio energético sustentan-

do a nova maneira de encarar a realidade; a reciclagem das companhias extrafísicas afeitas à ener-

gosfera negativista; a criação de ambiente energético propício à amparabilidade extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo regressivo superdimensionar o adverso–superestimar  

o sofrimento; o sinergismo autossuperador senso agudo de realidade–otimismo racional–proa-

tividade cosmoética; o sinergismo assistencial olhar com bons olhos–jogar a favor do correto;  

o sinergismo bem-estar íntimo–ação construtiva; o sinergismo paraperceptibilidade-mentalsoma-

ticidade; o sinergismo cognição-cosmovisão-autodiscernimento-otimismo; o sinergismo realis-

mo-otimismo. 

Principiologia: o princípio da descrença; o bom senso na aplicação do princípio do “se 

algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da economia de males; o princípio 

cosmoético de pensar no mal existente na consciência ao invés de pensar mal da mesma; o prin-

cípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sa-

bedoria para diferenciar as duas condições; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer 

ilusão; o princípio pessoal de não permitir ao externo ditar o estado íntimo. 

Codigologia: os códigos sociais de convivência sadia; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) regrando a criticidade pessoal. 

Teoriologia: os ressarcimentos da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica de abordagem racional às realidades; a técnica da sondagem 

energética; a técnica da heterocrítica cosmoética; a técnica metafórica de morder a língua; a téc-

nica de respirar fundo; a técnica do encapsulamento energético; a técnica do sobrepairamento 

analítico; a cosmovisão obtida com a apreensão da realidade planetária através da técnica do cos-

mograma; a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicada a qualquer parecer crítico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos catastróficos da consciência com atração pelo abismo; os efeitos 

assediantes do pintar a realidade com tintas escuras; os efeitos evolutivos da mundividência tra-

forista; os efeitos solidários do entendimento da interdependência evolutiva; os efeitos das ações 

gentis no desarme de intenções assediadoras; o efeito halo interassistencial do contentamento 

genuíno; os efeitos evolutivos da precaução cosmoética. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses benévolas, traforistas e autodesassedi-

antes; as neossinapses interlúdicas substituindo as retrossinapses viciadas na visão baratrosféri-

ca do Cosmos. 

Ciclologia: a premência do ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: o otimismo ponderado; o otimismo justificado; o otimismo pragmático;  

o otimismo cauteloso; o otimismo flexível; o otimismo sereno; o otimismo cosmoético. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-hete-

roperdoamento; o binômio autodesassédio-heterodesassédio. 

Interaciologia: a interação ignorância-monovisão; a interação compreensão–renovação 

autopensênica; a interação abertismo consciencial–cosmovisão; a interação pessimismo-males-
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tar; a interação otimismo racional–pacificação íntima; a interação mundividência traforista–au-

toconfiança; a interação criticidade cosmoética–interassistencialidade. 

Trinomiologia: a sisudez do trinômio rosto sombrio–ar de reprovação–olhar colérico; 

a empatia do trinômio rosto amigável–ar de compreensão–olhar de fraternidade. 

Polinomiologia: o polinômio interromper o ruim–consertar o problemático–fortalecer  

o correto–qualificar o acerto; a autovigilância quanto ao polinômio distorção perceptiva–distor-

ção parapsíquica–distorção cognitiva–distorção mnemônica; as antevisões do futuro próximo 

através do acervo pessoal do polinômio Fatuística-Parafatuística-Casuística-Paracasuística. 

Antagonismologia: o antagonismo síndrome de poliana / polianismo terapêutico; o an-

tagonismo extremo previsões poliânicas (positividade generalizada) / previsões diluviânicas (ne-

gatividade generalizada); o antagonismo otimismo assistencial, dinâmico / pessimismo defensivo, 

sedentário; o antagonismo otimismo aprendido / preguiça mental; o antagonismo meio cheio 

/ meio vazio; o antagonismo oásis / deserto; o antagonismo bem-estar / malestar. 

Paradoxologia: o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais doce ilusão. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada às recins; a lei da generalização 

da experiência; as leis da causa e efeito; a lei do retorno. 

Filiologia: a neofilia; a criticofilia; a criteriofilia; a autocriticofilia; a autopesquisofilia;  

a assistenciofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: os limites do polianismo na evitação dos excessos da síndrome de Poli-

ana; a síndrome da apriorismose; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da prospectiva trágica;  

a síndrome da patopensenidade; a síndrome da abstinência da Baratrosfera; o corte do autode-

terminismo mimético da síndrome de Gabriela. 

Maniologia: a fracassomania. 

Mitologia: a autolibertação do mito da perfeição. 

Holotecologia: a criticoteca; a analiticoteca; a interassistencioteca; a cognoteca; a lexi-

coteca; a encicloteca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Criticologia; a Cosmovisiologia; a Autodiscernimentologia; a Au-

tocogniciologia; a Voliciologia; a Consciencioterapia; a Recinologia; a Autodesassediologia; a Au-

todespertologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin trafarista. 

 

Masculinologia: o pessimista; o implicante; o ressentido; o autoderrotado; o birrento;  

o emburradão; o carrancudo; o mau-humorado; o distímico; o pré-serenão vulgar; o traforólogo. 

 

Femininologia: a pessimista; a implicante; a ressentida; a autoderrotada; a birrenta;  

a emburradona; a carrancuda; a mau-humorada; a distímica; a pré-serenona vulgar; a traforóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens comprehensivus; o Homo sapi-

ens benevolus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens au-

todidacticus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: polianismo terapêutico autocrítico = o aplicado tecnicamente na avalia-

ção traforista criteriosa da própria intraconsciencialidade e autexpressão; polianismo terapêutico 

heterocrítico = o aplicado tecnicamente na avaliação traforista criteriosa de pessoas, grupos, 

subumanos, ideias, contextos e ambientes. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17479 

Culturologia: a cultura da Traforologia; a cultura da intercompreensão. 

 

Síndrome. A conduta da personagem Pollyanna inspirou a denominação de síndrome de 

Poliana para o quadro nosográfico caracterizado pelo otimismo extremado, injustificável, genera-

lizado, alienante e inconsequente. 

Polianismo. Por outro lado, condutas da mesma personagem podem inspirar positiva-

mente as recins evolutivas de personalidades com temperamento tendente ao pessimismo, tacitur-

nidade e / ou irascibilidade. A autaplicação técnica, criteriosa e ponderada do otimismo poliânico, 

mantida com vontade firme e perseverança, pode agir terapeuticamente no auxílio às modifica-

ções no próprio temperamento. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Recinologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

8 reciclagens conscienciais de posturas antievolutivas, anacrônicas e regressivas, através da esco-

lha evolutiva do posicionamento poliânico diametralmente oposto: 

1.  Reciclagem comportamental: a substituição de posturas melindrosas pela paciência 

poliânica em relevar os atos imaturos alheios; o alcance do heteroperdoamento assistencial. 

2.  Reciclagem crítica: a substituição de hipercriticidades ferinas pela disposição poliâ-

nica de enxergar o lado positivo existente; o alcance de mundividência traforista. 

3.  Reciclagem emocional: a substituição de friezas sectárias pela afetividade poliânica 

no acolhimento consciencial; o alcance da amabilidade harmonizadora. 

4.  Reciclagem motivacional: a substituição de desânimos egocêntricos pela motivação 

poliânica para a assistência interconsciencial; o alcance da solidariedade operosa. 

5.  Reciclagem pensênica: a substituição de pensamentos negativistas automáticos pela 

determinação poliânica em reverter os patopensenes; o alcance da disciplina autopensênica. 

6.  Reciclagem prospectiva: a substituição de inferências catastróficas pela esperança 

poliânica das realidades tenderem para o melhor; o alcance do otimismo condicional. 

7.  Reciclagem temperamental: a substituição de reatividades coléricas pelo bom hu-

mor poliânico contagiante; o alcance do autodesassédio emocional. 

8.  Reciclagem vocabular: a substituição de palavras ácidas pela gentileza poliânica no 

trato interpessoal; o alcance da comunicabilidade sadia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o polianismo terapêutico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

03.  Carrancismo:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

04.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Hipercriticidade  acrítica:  Criticologia;  Nosográfico. 

07.  Mundividência  traforista:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

10.  Otimismo  racional:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

12.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Síndrome  de  Poliana:  Criticologia;  Nosográfico. 
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O  POLIANISMO  TERAPÊUTICO,  AO  RESSIGNIFICAR  FATOS  

E  PARAFATOS,  CONSERTA  A  BOCA  TORTA  MILENAR  DAS  

PATOPENSENIZAÇÕES  SOBRE  O  COSMOS,  PROMOVENDO  

DESINTOXICAÇÃO  HOLOPENSÊNICA  E  AUTODESASSÉDIO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou a necessidade de aplicação da técnica 

do polianismo terapêutico em alguma área existencial? Em caso afirmativo, está disposto(a) a co-

meçar agora? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Porter, Eleanor H.; Pollyanna; trad. Luiz Fernando Martins; revisora Maria Regina Machado; 182 p.; 32 

caps.; 1 foto; 1 ilus.; 1 microbiografia; 18 x 11,5 cm; br.; 2ª Ed.; Martin Claret; São Paulo, SP; 2007; páginas 37 a 41, 

50,52 a 55, 85, 95 e 156 a 170. 

2.  Idem; Pollyanna Moça (Pollyanna Grows Up); trad. Luiz Fernando Martins; revisores Giacomo Leone  

e Luciane Helena Gomide; 182 p.; 32 caps.; 2 fotos; 1 microbiografia; 18 x 11,5 cm; br.; Martin Claret; São Paulo, SP; 
2008; páginas 28, 41 a 43, 45, 47, 51, 113, 134, 148, 164 e 180 a 183. 

 

A. L. 
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P O L I C O N S C I E N C I O L O G I A  
( P O L I C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Policonscienciologia é a Ciência aplicada ao estudo técnico das cons-

ciências por atacado, na escala máxima, de modo o mais abrangente concebível, a fim de identifi-

car os caracteres assemelhados e as diferenças essenciais entre os princípios conscienciais em 

evolução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição poli vem do idioma Grego, pôlus, “numeroso”. 

O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa co-

mum 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.  Multiconscienciologia. 2.  Conscienciologia. 3.  Ciência dos evolu-

ciólogos. 

Neologia. O vocábulo Policonscienciologia e as duas expressões compostas Policons-

cienciologia Intrafísica e Policonscienciologia Extrafísica são neologismos técnicos da Policar-

mologia. 

Antonimologia: 1.  Extraconscienciologia. 2.  Intraconscienciologia. 3.  Psicologia.  

4.  Tipologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os maxipensenes; a maxipensenidade. 

 

Fatologia: a policonsciencialidade; o senso universalista; a macroanálise das consciên-

cias; as hipóteses existentes; a megaeutimia; a interassistencialidade cósmica; a abordagem em 

grande escala das consciências; a coletividade máxima do Cosmos; os 6 bilhões e meio de cons-

cins na Terra (Ano-base: 2007). 

 

Parafatologia: o pararrecenseamento multidimensional; as pararrealidades evoluídas;  

a omnivisão extrafísica; os 50 bilhões de consciexes na Terra; as 9 consciexes por 1 ser humano 

na Terra (Ano-base: 1990). 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscien-

ciológico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Filiologia: a cosmofilia; a policonscienciofilia. 

Holotecologia: a superlativoteca; a consciencioteca; a filosofoteca; a cognoteca; a cien-

cioteca. 

Interdisciplinologia: a Policonscienciologia; a Policarmologia; a Holocarmologia; a Cos-

movisiologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a Consciex Livre (CL). 

 

Masculinologia: o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens polycarmicus; o Homo 

sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens holomaturologus;  

o Homo sapiens megaeuthymicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Policonscienciologia Intrafísica = o estudo da Personologia; Policons-

cienciologia Extrafísica = o estudo do Curso Mentalsomático (Consciex Livre). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, a Conscienciologia pode ser racionalmente 

abordada por intermédio de 5 subdivisões técnicas ou segmentos teáticos e objetivos, aqui dispos-

tos na ordem funcional: 

1.  Intraconscienciologia: as pesquisas do microuniverso intraconsciencial. 

2.  Extraconscienciologia: as pesquisas do exterior ao microuniverso consciencial. 

3.  Interconscienciologia: as pesquisas das manifestações das consciências entre si. 

4.  Paraconscienciologia: as pesquisas das manifestações extrafísicas das consciências. 

5.  Policonscienciologia: as pesquisas globalizantes, em grande escala, das consciências. 

 

Conscienciologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 linhas específicas de co-

nhecimento mais aproximadas ou sinônimas quanto a algum ângulo das abordagens às consciên-

cias (poliédricas), dentro do universo técnico e multifacetado das pesquisas da Conscienciologia: 

01.  Angelologia: o estudo teológico, imaginário ou fantasioso das consciexes (anjos) 

mais evoluídas. 

02.  Biografologia: as pesquisas quanto às pessoas pelas biografias; a Holobiografolo-

gia; a holobiografoteca. 

03.  Cadastrologia: a Inventariologia quando aplicada às consciências. 

04.  Caracterologia: as consciências quando abordadas a partir das tendências dos ca-

racteres. Arcaísmo quanto às fantasias somáticas: Fisiognomonia. 

05.  Conscienciometrologia: as medidas das consciências pela avaliação do conscien-

ciograma. Arcaísmo quanto às conscins, dentro da História da Psicologia: Psicometria. 

06.  Demografia: o levantamento ou censo das consciências, conscins ou consciexes 

(Parademografia). 

07.  Elencologia: os componentes dos grupos evolutivos. 

08.  Espiritologia: o estudo dos espíritos (conscins e consciexes) em conjunto, por 

exemplo, no contexto teológico do Espiritismo. 

09.  Grupocarmologia: os componentes de grupo evolutivo específico ou dentro da In-

terprisiologia (Parapatologia; Holocarmologia). 

10.  Perfilologia: o estudo das consciências abordadas quanto aos perfis, trafores e tra-

fares. 

11.  Personologia: a Ciência do estudo das consciências inautênticas, sob máscaras; a vi-

da intrafísica; o bifrontismo (Parapatologia). 

12.  Psicologia: a Ciência da psique, do aparelho psíquico ou da mente (Cerebrologia) 

das conscins; a Psicanálise. 

13.  Sociologia: a Ciência do estudo das conscins do ponto de vista social (Socins; So-

ciometria), ou consciexes do ponto de vista parassocial (Parassociologia; Sociexologia; sociexes). 
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14.  Soteriologia: o estudo teológico ou fantasioso das consciências santificadas ou en-

deusadas. 

15.  Temperamentologia: a Ciência das índoles das consciências; o temperamento como 

sendo o último traço-fardo ou materpensene a ser reciclado. 

16.  Tipologia: o estudo dos tipos afins ou personagens específicos das consciências 

consideradas individual e grupalmente. 

 

Humanidade. A tarefa da policarmalidade só é bem vivenciada quando a conscin vive 

associada autoconscientemente à Humanidade e à Para-Humanidade. 

Inteligência. A holomaturidade afirma: a Humanidade não é dependente de ninguém  

e há consciências muito mais inteligentes se comparadas aos pré-serenões vulgares. Tal atitude 

trava as paixões e acelera a compreensão. 

Universalismo. A globalização cosmoética, libertária, está vindo (Ano-base: 2006) para 

unificar fraternalmente as diversidades particulares e não para anulá-las ou apagar as personali-

dades. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Policonscienciologia, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

2.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

3.  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

SOMENTE  A  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER,  
CAPAZ  DO  EGOCÍDIO  COSMOÉTICO,  INTERASSISTENCIAL,  

CONCEBE  E  HAURE  PROVEITOS  EVOLUTIVOS  DOS  

PRINCÍPIOS  BASILARES  DA  POLICONSCIENCIOLOGIA. 
 

Questionologia. Você concebe a abordagem, em conjunto, às realidades cósmicas das 

consciências? A partir de tal fato, quais neoideias transcendentes a respeito já foram geradas por 

você? 
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P O L I C O N S U L T O R I A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A policonsultoria é o ato ou efeito de dar ou receber consultas, opiniões ou 

pareceres abalizados e experientes sobre matérias especializadas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição poli provém do idioma Grego, polús, “numero-

so”. O termo consultar procede do idioma Latim, consultare, “deliberar; olhar por; cuidar de; 

atender a; consultar; interromper; pedir conselho”. Apareceu no Século XV. A palavra consulta 

surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Busca de parecer. 2.  Aconselhamento técnico. 

Arcaismologia. Expressão da Antiguidade para a Policonsultoria: oráculo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo consulta: 

consulente; consultabilidade; consultação; consultada; consultado; consultador; consultadora; 

consultadoria; consultante; consultar; consultatividade; consultativo; consultável; consultiva; 

consultivo; consulto; consultor; consultora; consultoria; consultório; inconsultabildidade; incon-

sultável; inconsulto; jurisconsulto; jurisconsultoria; megaconsulta; miniconsulta; multiconsulto-

ria; omniconsultoria; paraconsulta; paraconsultor; paraconsultora; paraconsultoria; policonsul-

toria; policonsultório; teleconsultoria. 

Neologia. O vocábulo policonsultoria e as duas expressões compostas policonsultoria 

técnica e policonsultoria paratécnica são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Mentalsomatofobia. 2.  Anticulturalismo. 

Estrangeirismologia: o Mentalsomarium; o Tertuliarium na condição de Consultório 

Conscienciológico; a distribuição do know-how conquistado; o compartilhamento do background 

multiexistencial; o coaching  técnico multifuncional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os didacto-

pensenes; a didactopensenidade; a autopensenização especializada; o holopensene da intercoope-

ração. 

 

Fatologia: a policonsultoria; o policonsultório; o ato de ouvir os experientes; a série de 

consultas técnicas; as vantagens das consultas inteligentes; as consultas aos autovalores; o preen-

chimento das lacunas profissionais; as consultas isentas; as consultas regulares; a série de consul-

tas; o olhar de consulta; as consultas aos outros; as consultas dos outros; as consultas às fontes 

pessoais; as consultas periódicas às anotações pessoais; as megaconsultas primárias dos jovens; as 

miniconsultas eruditas dos idosos; as fontes de consultas; os livros de consulta de cabeceira mais 

compulsados; a agilização das consultas; as consultas às obras escritas originais; as consultas im-

perativas a múltiplas fontes; o parecer técnico da consulta paga; a indústria espúria das consultas 

médicas; o assessoramento multifacetado; o exame cosmovisiológico; a visão global do objeto 

sob análise; a combinação efetiva das autocognições na busca das melhores soluções. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as sugestões não impositivas dos amparadores extrafísicos da fun-

ção assistencial; a policonsultoria evolutiva da equipex do maximecanismo multidimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectivo polimatia-polivalência. 

Principiologia: o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracor-

po do autodiscernimento; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da perseverança 

autopesquisística; o princípio básico da Inventariologia; o princípio da qualificação da quanti-

dade; o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoé-

tica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as intervenções nas vidas 

alheias; os códigos de Ética Profissional pautando as atuações especializadas. 

Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência inte-

lectual. 

Tecnologia: a policonsultoria como técnica de crescimento consciencial; a técnica da 

consulta a 50 dicionários. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológido do cosmograma. 

Colegiologia: a policonsultoria grupocármica pelo Colégio Invisível dos Evoluciólogos; 

a policonsultoria planetária pelo Colégio Invisível dos Serenões; a policonsultoria intergaláctica 

pelo Colégio Invisível das Consciexes Livres (CLs). 

Efeitologia: o efeito resolutivo requerido na consultoria técnica; o efeito interassisten-

cial inerente à consultoria cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes da consultoria eficaz. 

Enumerologia: as consultas abertas; as consultas sigilosas; as consultas prévias; as con-

sultas teóricas; as consultas práticas; as consultas interativas; as consultas sistemáticas. 

Binomiologia: o binômio (dupla) consultor-consulente; o binômio problema-solução. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-leitura-consulta. 

Polinomiologia: o consultor qualificado pelo polinômio habilidade-especialidade-expe-

riência-comunicabilidade; a consultoria qualificada pelo polinômio observações detalhadas–in-

quirições técnicas–escutas atentas–diagnósticos criteriosos–recomendações factíveis; o parecer 

qualificado pelo polinômio informações-explicações-orientações-instruções. 

Antagonismologia: o antagonismo consultoria gratuita / consultoria remunerada; o an-

tagonismo consultoria presencial / consultoria a distância. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo cosmovisiológico. 

Filiologia: a raciocinofilia; a intencionofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a convivio-

filia; a autocogniciofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a consciencioteca; a experimentoteca; a anali-

ticoteca; a proexoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Pesquisologia; a Conviviologia; a Mentalsoma-

tologia; a Holomaturologia; a Cerebrologia; a Paracerebrologia; a Experimentologia; a Paraper-

cepciologia; a Autocogniciologia; a Autocriticologia; a Autodefinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o parecerista; o agente de 

mudanças. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a parecerista;  

a agente de mudanças. 

 

Hominologia: o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens intellegens; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens creativus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: policonsultoria técnica = as consultas intrafísicas a especialista humano 

(consciencioterapeuta, médico, jurisconsulto); policonsultoria paratécnica = as consultas extrafí-

sicas (paraconsultas) às consciexes evoluídas (amparadores de função, evoluciólogos, Centrais 

Extrafísicas), ou a paraconsultoria. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Conviviologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 41 cate-

gorias de policonsultorias, em geral: 

01.  Arquitetônica: o projeto de edificação. 

02.  Arquivística: a consulta ao acervo ou arquivo pessoal; a Arquivologia. 

03.  Automotiva: a manutenção do automóvel. 

04.  Autoritária: a consulta à autoridade constituída; a Politicologia. 

05.  Autorretrocognitiva: a consulta às ocorrências pessoais ou gerais do passado. 

06.  Bibliológica: a consulta à biblioteca pessoal, à biblioteca pública, ao bibliotáfio,  

à bibliomática conscienciológica, às livrarias. 

07.  Biográfica: a consulta às biografias dos sábios e gigantes dos séculos; a Biografo-

logia. 

08.  Científica: a consulta às equipes técnicas. 

09.  Consciencioterápica: a consulta ao consciencioterapeuta, homem ou mulher;  

a Consciencioterapia. 

10.  Contábil: a contribuição tributária obrigatória; o Direito Tributário. 

11.  Cosmogramática: a consulta ao cosmograma do Holociclo; a Cosmanálise. 

12.  Diplomática: a consulta na área da diplomacia; a Paradiplomacia. 

13.  Doméstica: os reparos da residência. 

14.  Econômica: a consulta economista ou consultor econômico-financeiro; a Economia. 

15.  Enciclopédica: a consulta às enciclopédias; a Enciclopediologia. 

16.  Especializada: a consulta ao técnico ou especialista da área de cognição; a Cogni-

ciologia. 

17.  Esportiva: o programa de exercícios físicos pessoais. 

18.  Estilística: o apuro da força presencial. 
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19.  Extrafísica: a consulta paratécnica ao amparador, ao evoluciólogo, às Centrais Ex-

trafísicas; a Extrafisicologia. 

20.  Fraterna: a consulta ao duplista (Duplologia) ou à instituição interassistencial. 

21.  Holotecária: a consulta à Holoteca da Conscienciologia, aos artefatos do saber;  

a Mentalsomatologia. 

22.  Imobiliária: a gestão patrimonial imóvel. 

23.  Informacional: ou midiática; a consulta às mídias, em geral, aos noticiários da im-

prensa ou da televisão; a atualização da cognição. 

24.  Informática: a consulta à Internet; a Infocomunicologia. 

25.  Intrafísica: a consulta técnica ao especialista humano. 

26.  Jurídica: a consulta legal ao jurisconsulto ou parecerista, homem ou mulher; a Para-

direitologia. 

27.  Lexicológica: a consulta aos dicionários e dicionaristas em geral; a Lexicologia. 

28.  Médica: a consulta ao médico ou médica especialista; o checkup periódico; a Medi-

cologia. 

29.  Metodológica: a organização técnica da vida: a APEX. 

30.  Mnemônica: a consulta à memória pessoal, à memória alheia. 

31.  Nutricional: a elaboração de dieta alimentar saudável; a Nutriciologia. 

32.  Odontológica: a preservação da saúde bucal; a Odontologia. 

33.  Parapsicotecária: a paraconsulta à parapsicoteca de comunex evoluída. 

34.  Parapsíquica: a consulta ao parapsiquista, homem ou mulher; a Parapercepciologia. 

35.  Pedagógica: a consulta didática ao professor ou professora; a Reeducaciologia. 

36.  Previdenciária: o planejamento da aposentadoria. 

37.  Psicológica: a consulta ao psicólogo ou psicóloga; a Psicologia. 

38.  Pública: a consulta ou pesquisa de opinião; o plebiscito; a eleição; a Sociologia. 

39.  Securitária: a estratégia da autossegurança. 

40.  Tecnológica: a recomendação do instrumento top de linha. 

41.  Turística: a programação geopolítica de viagem útil ou excursão pesquisística. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a policonsultoria, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrescentamento:  Maximologia;  Neutro. 

02.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Bibliotáfio:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Fonte  de  assombro:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Fontificação:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

10.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-Historiografia;  Neutro. 

11.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  organizador  dos  saberes:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Procedimento  extrapauta:  Autopesquisologia;  Neutro. 

14.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

15.  Usabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 
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A  POLICONSULTORIA  É  RECURSO  INTELIGENTE  PA-  
RA  O  PESQUISADOR  OU  PESQUISADORA  ENRIQUECER  
A  AUTEXPERIÊNCIA  OU  O  AUTOCONHECIMENTO  SOBRE  

QUAISQUER  REALIDADES  EM  TODA  LINHA  DE  PESQUISA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém relação direta com a policonsultoria? 

Dando consultas, recebendo consultas ou executando ambas as ações? 
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P O L I D E Z    F R A T E R N A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A polidez fraterna é a maneira de agir, de se comportar e de se comunicar 

de modo gentil, cortês e civilizado por meio de qualquer tipo de linguagem utilizada pela conscin, 

homem ou mulher, autodeterminada em interagir, conviver e interassistir contributivamente na 

realização da maxiproéxis grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo polido provém do idioma Latim, politus, “polido; instruído; cul-

to; liso; lustrado; lustroso”. Surgiu no Século XIV. A palavra fraterna deriva do idioma Latim, 

fraternus, “de irmãos; fraternal; de primo coirmão; de parentes”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Cortesia fraterna. 2.  Cordialidade benigna. 3.  Fino trato amável.  

4.  Elegância magnânima. 5.  Amabilidade interassistencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo polir: auto-

polidez; despolida; despolidez; despolido; despolidor; despolidora; despolimento; despolir; des-

polível; expolição; expolir; impolidez; impolido; polição; polida; polidez; polido; polidor; poli-

dora; polidorense; polidouro; polidura; polimentar; polimento. 

Neologia. As duas expressões compostas polidez fraterna primária e polidez fraterna 

avançada são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Impolidez interacional. 2.  Grosseria interconsciencial. 3.  Falta de 

elegância no trato. 4.  Ato antifraterno. 5.  Comportamento agressivo. 6.  Maneirismo bronco. 

Estrangeirismologia: o nonsense da brutalidade gratuita; a finesse aplicada à assistên-

cia; a conscin gentleman; a délicatesse no acolhimento; as good manners; a mise-en-scène assis-

tencial e fraterna; o politeness principle das máximas conversacionais (Linguística); o savoir- 

-faire social; o Conviviarium; a expressão latina rus merum hoc quidem est (é a grosseria em pes-

soa). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ortocomunicabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da etiqueta evolutiva; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; o diálogo pensênico afetuoso com o amparador extrafísico; a simplicidade do holopen-

sene fraterno; os neopensenes pró-evolutivos; a neopensenidade refinada. 

 

Fatologia: a polidez fraterna; a polidez cosmoética; o autocontrole das emoções; a medi-

da certa da tares; a sapiência na utilização das energias; a elegância na exposição das ideias; a co-

operação na interlocução interconsciencial; o diálogo sadio e produtivo; a exuberância da fala  

acolhedora e assistencial; o porte sem arrogância da força presencial; a postura de sempre ajudar  

e não atrapalhar; a credibilidade pessoal conquistada pelas atitudes cosmoéticas; a presença inso-

fismável da conscin polida em reunião de trabalho; a lisura no comportamento; a retidão de cará-

ter expressa nas ações comunicativas; a suavidade no trato em momentos difíceis; a condição da 

experiência vivida refletindo na polidez fraterna; a palavra amiga dita na hora certa; o gesto fra-

terno; o brilho da expressão do olhar amigo; a busca pela evolutividade de todos; a compensação 

de trafares pelo uso da polidez; a evitação das palavras de baixo calão; os impropérios não ditos; 

a postura corporal revelando interesse pelo interlocutor; a exposição honesta e fraterna de deter-

minado problema; a escolha das palavras adequadas; a anticonflituosidade nas próprias ações;  

o gosto de lidar com pessoas; o protocolo da boa educação seguido de modo racional e educado; 

as conferências públicas feitas com inteligência e elegância; a gentileza no trato cotidiano com as 

pessoas; a civilidade interconsciencial; a transgressão da etiqueta com fins assistenciais; o uso de 
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máscaras nas interrelações; o polimento diuturno dos trafares; o autesforço na desrepressão dos 

condicionamentos; a arrogância disfarçada de polidez exagerada; o bom-tom na convivência gru-

pal; o autodesafio do uso da afabilidade nas interações cotidianas; a polidez inerente ao pacifis-

mo; o fraternismo autêntico e polido; a comunicação flexível; a política da boa vizinhança; o em-

brutecimento dos caracteres humanos; os atos anticosmoéticos; a tares feita com luvas de pelica; 

a pessoa de fina estampa; o olhar fraterno equivalente a mil palavras gentis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o modo de paraco-

municar-se com o amparador de função; a cortesia da conscin projetada nas interações extrafísi-

cas; o parapolimento dos traços acessados da holomemória; a renovação dos conteúdos das retro-

cognições a partir de projeções conscientes; a não adesão aos atos anticosmoéticos do assediador 

extrafísico; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); os testemunhos extrafísicos; as parar-

realidades antifraternas baratrosféricas; o paradesconfiômetro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo polidez fraterna–autodiscernimento cosmoético; o siner-

gismo paracérebro receptivo–cérebro receptivo; o sinergismo autenticismo parapsíquico–auten-

ticismo comunicativo. 

Principiologia: o princípio da intercooperação; o princípio da empatia evolutiva;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios cosmoéticos; os princípios da boa edu-

cação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos gestuais de cada cultu-

ra; o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto ao comportamento social e parassocial. 

Teoriologia: a teoria da fraternidade universal evolutiva; a teoria linguística da polidez. 

Tecnologia: a técnica da Autopensenometria; a técnica do binômio admiração-discor-

dância; as técnicas de apresentação e das boas maneiras; as técnicas da Paradiplomacia; a téc-

nica do detalhe irretocável; a técnica do aprimoramento da autexpressão; a técnica do viver cos-

moeticamente. 

Voluntariologia: a cortesia fraterna do voluntário no receptivo das ICs; a polidez cos-

moética e integradora do voluntário na Comunidade Consciencienciológica Cosmoética Interna-

cional (CCCI); o treinamento do voluntariado para o atendimento educado e acolhedor; a priori-

zação do autexemplo da conscin voluntária sobre a tarefa institucional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da fitoenergia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da 

grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Pacifistas;  

o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: o efeito positivo da ortopensenidade diante das incivilidades cotidianas;  

o efeito negativo do excesso de cortesia; o efeito do fraternismo no cultivo da amizade; o efeito 

devastador da autexpressão descontrolada; o efeito traumatizante dos nódulos holomnemônicos; 

os neoefeitos etológicos dos retrotravões emocionais; o efeito do olhar fraterno diluindo antipa-

tias; o efeito assistencial de dar retorno de ligação telefônica não atendida imediatamente. 

Neossinapsologia: a consolidação das neossinapses advindas dos novos modos de inte-

ragir. 

Ciclologia: o ciclo tares passiva–autorreciclagem–tares ativa; o ciclo educação-autedu-

cação-reeducação; o ciclo e-mail recebido–e-mail respondido. 

Enumerologia: a polidez forçada; a polidez oportuna; a polidez tarística; a polidez desas-

sediadora; a polidez profilática; a polidez interassistencial; a polidez cosmoética. 

Binomiologia: o binômio civilidade-educação; o binômio família-sociedade; o binômio 

combate à violência–reeducação consciencial; o binômio autolapidação-autesforço; o binômio 

estilo afetado–estilo mentalsomático; o binômio mãos higienizadas–espirro protegido. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17491 

Interaciologia: a interação consciencial permeada de fraternismo; a interação harmo-

niosa dos oponentes; a busca do pacifismo nas interações; a interação da conscin consigo mesma 

na autopesquisa proveitosa do modus faciendi; a interação do olhar fraterno no primeiro (re)en-

contro; a interação do olhar afável quebrando defesas psicológicas. 

Crescendologia: o crescendo autopesquisa-autorreconciliação-autorreeducação; o cres-

cendo algoz-vítima-perdão-reconciliação; o crescendo sorriso–quebra-gelo–empatia–aperto de 

mão. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio ampa-

rador extrafísico–tenepessista–assistidos; o trinômio bom-tom–bom senso–boas maneiras; o tri-

nômio graciosidade-delicadeza-ginotemperamento; o trinômio saber sentar-se à mesa–saber ser-

vir-se–saber comer. 

Polinomiologia: o polinômio ato-gesto-fala-refinamento; o polinômio social por favor– 

–obrigado–desculpe–com licença. 

Antagonismologia: o antagonismo querer assistir / ser indelicado. 

Paradoxologia: o paradoxo do encrespamento das emoções durante debate mentalso-

mático; o paradoxo do professor (educador) cometendo gafes (deseducação) perante os alunos. 

Politicologia: a democracia; a política da educação. 

Legislogia: a lei do silêncio; a lei da palmada. 

Sindromologia: a síndrome de Poliana; a síndrome do estrangeiro (SEST). 

Mitologia: os mitos multimilenares incrustrados na holomemória pessoal; o mito da 

brutalidade do homem da caverna. 

Holotecologia: a etiquetoteca; a convivioteca; a socioteca; a politicoteca; a cosmoetico-

teca; a conscienciometroteca; a qualitoteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Parapedagogiologia; a Mentalsomatologia;  

a Autopesquisologia; a Interaciologia; a Conviviologia; a Holomnemossomatologia; a Parageneti-

cologia; a Paradireitologia; a Autopensenologia; a Coerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin polida; a conscin autolúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin pacifista; a conscin troglodita; a conscin bruta; a conscin 

truculenta; a conscin estúpida; a conscin grosseira; a conscin bronca; a conscin agressiva; a cons-

cin áspera; a conscin inábil; a conscin gentil; a conscin suave; a conscin educada; a conscin ele-

gante; a conscin cortês; a conscin polida. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; 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 cidadão; o professor; o aluno. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convi-

vióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação; a cidadã; a professora; a aluna. 
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Hominologia: o Homo sapiens politor; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

probus; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens megatra-

forista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens authenticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: polidez fraterna primária = a resposta gentil da conscin ao interlocutor 

perante o questionamento básico sobre as horas; polidez fraterna avançada = o tom fraterno e ci-

rúrgico da tares realizada por amparador extrafísico à conscin assistida. 

 

Culturologia: a condução polida das interações no ambiente da cybercultura. 

 

Autochecagem. Pela ótica da Conviviologia, o cotidiano torna-se cenário de oportunida-

des de autavaliação da expressão autêntica da polidez fraterna para a conscin autocoerente e assis-

tencial, desde as ações simples e superficiais até às complexas e íntimas. Eis 10 exemplos de 

questionamentos úteis sobre a própria conduta interacional, expostos na ordem afabética: 

01.  Colegas evolutivos. Nas tarefas realizadas junto aos compassageiros evolutivos, 

adota frequentemente postura de cooperação? 

02.  Condomínio de apartamentos. Convive em harmonia com os vizinhos, respeitando 

o regimento interno e cumprimentando a todos quando entra no elevador? 

03.  Debates polêmicos. Intraconsciencialmente, a discordância de opiniões já é aspecto 

tranquilo ou ainda debate se posicionando contra o interlocutor e não contra a ideia? 

04.  Dupla evolutiva. Quando diverge da abordagem feita pelo(a) parceiro(a) da dupla 

evolutiva, ainda costuma chantagear, ironizar ou agredir com palavras? 

05.  Familiares. Já compreende as diferenças e semelhanças de opiniões entre os fami-

liares, usando lucidamente a afabilidade no trato? 

06.  Festas e cerimônias. Consegue participar, com discernimento, das festividades in-

trafísicas equilibrando a aplicação do binômio comedimento-extravagância quanto à alimentação, 

indumentária e comportamento protocolar? 

07.  Lojas comerciais. O vocabulário pessoal de tratamentos e agradecimentos nas rela-

ções cotidianas são compatíveis com o atual nível de evolutividade pessoal? 

08.  Países estrangeiros. Em viagens internacionais interage serenamente com diferen-

tes culturas, sem elaborar pensenicamente pré-julgamentos ou discriminações? 

09.  Reunião. Sabe ceder lucidamente o turno de fala, ouvindo educadamente os interlo-

cutores, ou costuma impor, ansiosamente, o próprio discurso ao grupo? 

10.  Socin. Sabe manter o autocontrole pensênico quando recebe eventual ataque extra-

físico, ou mesmo intrafísico, durante estresse interrelacional? 

 

Cognição. Segundo a Holocogniciologia, o desenvolvimento das capacidades cognitivas 

auxilia na depuração da Paragenética Pessoal quanto aos estereótipos, fôrmas holopensênicas re-

calcitrantes, ainda manifestadas, mesmo de modo sutil, nas mínimas interrelações conscienciais. 

As recins de ordem pensênica liberam energias homeostáticas para o desbastamento dos trafares. 

 

Intenção. Na abordagem da Intencionologia, a prática da polidez fraterna manifesta  

a autopensenidade cosmoética e autocoerente nas interrelações assistenciais e em quaisquer atos 

comunicativos. Contrariamente, eis, a título de exemplo, 6 comportamentos nosográficos, pre-

mentes de reciclagens intraconscienciais, listados na ordem alfabética: 

1.  Agressividade: no exercício de função de poder, disfarça a agressividade latente nas 

formas histriônicas de tratamento, nas posturas corporais inflexíveis e nos gestos antimagnâ-

nimos. 

2.  Bajulação: em relações hierarquicamente constituídas, usa o puxa-saquismo, implí-

cito ou explícito, para conquistar vantagens sob pretexto de ser assistencial. 
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3.  Competição: na vivência grupal, desponta o sutil desejo, às vezes inconsciente, da 

competição interconsciencial em detrimento da cooperação fraterna e evolutiva. 

4.  Fingimento: na autexpressão das emoções e sentimentos, aparecem resquícios de fin-

gimentos, manutenção de máscaras e disfarces pensênicos. 

5.  Manipulação: nas interlocuções em geral, demonstra de modo indelével manipulação 

consciencial, visando acobertamento de trafares e / ou ganhos pessoais. 

6.  Vaidade: em situação de exposição pública, persiste a recorrência na preocupação 

com a autoimagem, impedidora da eficácia da assistência pela tares. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a polidez fraterna, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

03.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

04.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

05.  Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

06.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Empatia  traforista:  Holocarmologia;  Homeostático. 

08.  Escala  da  discrição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Finesse  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Relevalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  TEÁTICA  DAS  SUTILEZAS  DA  POLIDEZ  FRATERNA 
DESAFIA  O  ALCANCE  DA  CONVIVIALIDADE  SADIA,  EVI-
DENCIANDO  O  GRAU  DE  EDUCAÇÃO  E  REFINAMENTO 

DA  CONSCIN  LÚCIDA,  ACOLHEDORA  E  EXEMPLARISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido(a) quanto às maneiras pessoais de 

agir e interagir com as conscins de diferentes níveis evolutivos? Aplica alguma técnica para refi-

nar a própria polidez fraterna? 

 
Bibliografia  Específica: 
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grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 531, 565, 993 e 996. 

 

A. S. 
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P O L I E T I S M O  
( E T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O polietismo é a competência, tendência, condição ou disposição da cons-

ciência em realizar múltiplas funções, ao exercitar com desenvoltura, distintas habilidades, ações, 

condutas, tarefas, atividades, responsabilidades, empreitadas, cargos ou profissões, capazes de 

contribuir para a coesão social do grupo de convivência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição poli deriva do idioma Grego, polús “numeroso”, 

associado ao termo, também do idioma Grego, êthos, “morada habitual; maneira de ser; conduta; 

comportamento”. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; teorias; escolas; sis-

temas; tendências, correntes”. 

Sinonimologia: 1.  Comportamento multifacético; comportamento multímodo; compor-

tamento polifacético. 2.  Polivalência. 3.  Multidotação. 4.  Multifuncionalidade. 5.  Versatilidade. 

Neologia. Os 2 vocábulos minipolietismo e maxipolietismo são neologismos técnicos da 

Etologia. 

Antonimologia: 1.  Monoetismo. 2.  Comportamento monofacético; comportamento 

unímodo. 3.  Univalência. 4.  Monodotação. 5.  Limitação. 6.  Obtusidade. 7.  Simplismo. 8.  Bi-

tolamento. 9.  Pensamento unidirecional. 

Estrangeirismologia: o upgrade das tarefas existenciais; o workaholism; a pessoa lar-

ge; a vis major; o superavit; o plus ultra; o modus faciendi; a teática como modus operandi;  

o modus vivendi; o quod abundat non nocet; o joie de vivre; o estar in the mood; o bon ton. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especialmente do autodiscernimento 

quanto à desenvoltura comportamental resolutiva. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Façamos 

o possível. Trabalhemos no limite. Diversifiquemos as atividades. Priorizemos o atacadismo. 

Coloquiologia: a expressão simbólica do assobiar e chupar cana ao mesmo tempo; a ex-

pressão alegórica de assobiar e tocar flauta ao mesmo tempo; o hábito figurativo de descansar 

carregando pedras; a condição fisiológica da função vitalizar o órgão; o refrão do muito alcança 

quem não cansa; a alusão polietista se o jacaré fica parado vira bolsa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal poliédrico; o holopensene sadio produtivo; a pos-

tura pensênica proativa; o holopensene cosmovisiológico; os prioropensenes; a prioropensenida-

de; os lateropensenes; a lateropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: o polietismo; o aloetismo; o etossoma; as vivências pessoais; a desenvoltura 

pessoal; a ousadia; o autodidatismo permanente; as tarefas proexológicas; a divisão da atenção;  

a atenção multifocal; o raciocínio polifásico; a dinâmica das interrelações; o hábito de realizar 

sempre várias tarefas ao mesmo tempo; a condição de estar com os afazeres em dia; os ajustes aos 

diversos ritmos de trabalho; a pontualidade antecipada; a evitação da procrastinação; a antecipa-

ção da ação; os deveres cumpridos; os objetivos alcançados; a adaptabilidade; a flexibilidade;  

a autoversatilidade; o desviacionismo; o perdularismo; a dispersividade; a inteligência falha; a hi-

peratividade; a mudança de bloco; a associação de ideias; a inteligência multiforme; o detalhismo 

pontual; o generalismo expandido; o universalismo; a diversificação; o estado de bom humor con-

tínuo; as disponibilidades acertadas; a dedicação à evolução; a priorização inteligente; o proveito 

das oportunidades; os rastros positivos da proéxis; o caminho para a maximoréxis; a retificação 

do comportamento; a ratificação pela conduta; o silêncio esclarecedor discreto; a autoconscienti-

zação das tendências inatas; os talentos multímodos; a maximização do uso dos trafores; a anima-
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ção pessoal; a automotivação ininterrupta; o autodinamismo; a autossuficiência evolutiva; a acele-

ração do desenvolvimento pessoal; a ampliação das retribuições; a busca do algo mais; a diversi-

ficação da produtividade; a irradiação das tarefas úteis; o discernimento quanto à execução do 

factível; a clareza quanto à escolha da técnica a executar no momento adequado; o banco de da-

dos da holomnemônica; a autoconfiança; a coexistência pacífica; a carga da convivialidade; as 

castas sociais castrando a desenvoltura funcional do indivíduo; o líder da manada conduzindo  

o grupo ante aos embates do struggle for life; o empreendedorismo; a genialidade; a criatividade; 

a inovação; a heurística; a superdotação; a multidotação; a autexemplificação; a autorganização;  

a segurança e a convicção quanto aos autodesempenhos; o autodomínio consciencial; a autossu-

peração dos limites; a transcendência pessoal; a verbação espontânea; a convergência com o fluxo 

cósmico; a autossustentabilidade; a força presencial; a permeabilidade executiva máxima; a auto-

competência evolutiva; as renovações pessoais do dia a dia; a autorresolução tranquila; o interesse 

pessoal diversificado e acertado. 

 

Parafatologia: a sondagem regular da dimener; a aplicação do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Parafenomenologia composta envol-

vendo, não raro, a descoincidência, a inspiração extrafísica, a telepatia e o diálogo transmental;  

a percepção das sincronicidades; o usufruto da serendipitia; a memória quádrupla; a simulcog-

nição; a pangrafia; a paragenética; o paraetossoma; a parautobiografia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo curiosidade investigativa–pesquisa participativa–hipó-

teses avaliativas–conclusões efetivas; o sinergismo paracérebro-cérebro-cerebelo; o sinergismo 

predisposição assistencial–multidotação polifuncional–motivação causal. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Tecnologia: as técnicas de autodecisão; a técnica da invéxis, a técnica da recéxis; a téc-

nica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: a vivência grupal do voluntariado ativo nas Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito benéfico das multiações positivas; o efeito catalítico da conver-

gência de interesses; o efeito taquiônico da evolução grupal sobre a conduta da conscin. 

Ciclologia: os ajustes das multitarefas ao ciclo circadiano. 

Enumerologia: a ação multifocal; a reação pontual; a motivação fraternal; a partici-

pação intencional; a realização ascensional; a consolidação moral; a renovação adicional. 

Binomiologia: o binômio acúmulo de miniconquistas–aquisição de megaconquistas;  

o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio concentração mental–atenção dividida; o binô-

mio decisão-motivação; o binômio estímulo-reação; o binômio força de vontade–força presen-

cial; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio impulso-cerebelo; o binômio percepção 

aguçada–ação planejada; o binômio rotina-saldo; o binômio teática-verbação. 

Crescendologia: o crescendo ação pessoal isolada da autoproéxis–multiações coletivas 

integradas da maxiproéxis; o crescendo soma-etossoma-paraetossoma-macrossoma; o crescendo 

observação factual–divisão de atenção–reflexão taquipsíquica–ato pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio concentração mental– 

–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio educação-perseverança-vivência; o trinômio motiva-

ção-esforço-perseverança; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio sentidos somáticos– 

–atributos conscienciais–autoparapercepções; o trinômio teática-verbação-confor. 

Polinomiologia: o polinômio empatia–cordialidade–bom-tom–candura; o polinômio per-

ceptividade-paraperceptividade-resolutividade-interassistencialidade; o polinômio soma-energos-

soma-psicossoma-mentalsoma. 
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Antagonismologia: o antagonismo consciência especialista / consciência generalista;  

o antagonismo ansiosismo dispersivo / paciência assertiva; o antagonismo detalhismo / perdu-

larismo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a democracia pura; a meritocracia; a proexocracia. 

Lelislogia: a lei do maior esforço construtivo. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a eufilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a laboroteca; a volicioteca; a evolucioteca;  

a fisiologoteca; a teaticoteca; a verbacioteca; a traforoteca; a comunicoteca; a zooteca. 

Interdisciplinologia: a Etologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Caracterologia; a Cons-

cienciometrologia; a Comunicologia; a Experimentologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia;  

a Traforologia; a Interassistenciologia; a Verbaciologia; a Teaticologia; a Vivenciologia; a Voli-

ciologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o líder social; o ser disperso; a pessoa desembaraçada; o indivíduo desen-

rolado; o ser multidotado; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a consciência aberta;  

a consciência motriz; a consciência poliédrica; a consciência plural; a consciência resiliente;  

a consciência superadora; a consciência traforista; a conscin autoconfiante; a conscin atacadista;  

a conscin centrada; a conscin criativa; a conscin exemplarista; a conscin perspicaz; a conscin poli-

valente; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador de função; o am-

parador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o autodesafiador; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o pro-

exólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o generalista; 

o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o poliglota; o projetor consciente;  

o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo; 

o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o personagem Angus MacGy-

ver; o polietista; o polifacético; o policientista Moisés Santiago Bertoni (1857–1929). 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a autodesafiadora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a generalista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a paraper-

cepciologista; a pesquisadora; a poliglota; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a te-

letertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a polietista; a polifacética; a líder-ativista-cientista-democrata-ecologista Wan-

gari Muta Maathai (1940–). 

 

Hominologia: o Homo habilis; o Homo ergaster; o Homo sapiens lucidus; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens agens; 

o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens 

polyetista. 

 

 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17497 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipolietismo = a realização das diversas tarefas do operariado domés-

tico; maxipolietismo = a assistência em múltiplas dimensões pela descoincidência vígil do tele-

guiado autocrítico. 

 

Taxologia. Com base na Evoluciologia, é possível caracterizar, em ordem lógica, 7 tipos 

de manifestações do polietismo: 

1. Etário: os comportamentos polifacéticos individuais, porém relativos a cada faixa 

etária do desenvolvimento biológico, caracterizando a formação do etossoma – corpo marcado, 

vincado ou maceteado pelo conjunto de comportamentos idiossincráticos, típicos de cada conscin. 

2. Social: a pluralidade de expressões comportamentais relacionadas à posição social, 

bem como das funções relativas a esta posição; as responsabilidades do status. 

3. Primário: a expressão da polivalência dedicada unicamente à satisfação das neces-

sidades e desejos pessoais; a ausência de refinamento etológico; a conduta egocêntrica e egoís-

tica; os comportamentos centrípetos e primitivos. 

4. Avançado: o comportamento multímodo, refinado, empático, centrífugo, produtivo  

e de bom-tom, a favor dos outros, contribuindo para a harmonia do grupo social; a conduta al-

truísta. 

5. Parapsíquico: a conduta parapsíquica versátil resultante do domínio da Energosso-

matologia e da Descoincidenciologia, a exemplo da simulcognição e da pangrafia. 

6. Evolutivo: o modo de agir multifuncional, deliberadamente planejado e ajustado à re-

alização de mudanças intra e extraconscienciais, visando à renovação íntima ao longo do Ciclo 

Multiexistencial Pessoal (CMP) da atividade. 

7. Cosmoético: a conduta individual multifacética pautada nos princípios da cosmoé-

tica, considerando os direitos e paradireitos das demais consciências em todas as empreitadas. 

 

Aloetismo. Quando o polietismo manifesta-se de acordo com as diferenças de tamanho 

corporal as quais se ajustam, quantitativa e qualitativamente, às funções sociais desenvolvidas pe-

los indivíduos, denomina-se aloetismo. Neste caso, tamanho é documento. 

Variáveis. A manifestação de distintos comportamentos geralmente varia com a idade, 

com a estrutura física (etossoma) e função social. Em muitos casos o polietismo surge como ne-

cessidade de estabelecer comportamento alternativo frente alguma imposição, repressão ou limi-

tação social atuante sobre o indivíduo. 

 

Caracterologia. O estudo do polietismo permite classificar 2 tipos de consciências gene-

ralistas: 

1.  Generalista superficial: o leigo, o teoricão, o buscador-borboleta. 

2.  Generalista polivalente: o autodecisor, o versátil, o polietista. 

 

Contrapontologia. O polietismo expresso pelos generalistas polivalentes possibilita  

a especialização em funções sociais complexas de tal forma a elevar o nível de eficiência, quando 

comparado aos trabalhos realizados pelos grupos de generalistas superficiais, os quais não pos-

suem ou ainda não desenvolveram distinção de funções específicas. 

Evoluciologia. Sob a ótica da Evoluciologia, há tendência natural à complexidade com-

portamental ou etológica, desde os seres mais primitivos ou princípios conscienciais mais simples 

até os recém-evoluídos. 

Contradiciologia. O conceito de poliestismo tem origem nos estudos da Mirmecologia, 

exemplificando a típica contradição da tradição científica convencional, em tese universal, porém 

focada nos estudos tão somente extrínsecos ao objeto de pesquisa prioritário, a própria cons-

ciência. 
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Exemplos. Eis, a seguir, na ordem lógica, duas listagens, com 15 itens cada, de conjun-

tos de desempenhos etológicos exemplificadores do polietismo em 2 níveis evolutivos distintos: 

A.  Formiga operária: 

01.  Exploração. Explorar o ambiente em torno da colônia para localizar fragmentos nu-

tritivos (folhas, sementes, pedaços de frutos), principalmente utilizando-se das antenas. 

02.  Transporte. Carregar os fragmentos do ambiente externo para o interior da colônia. 

03.  Preparação. Triturar e umedecer os fragmentos. 

04.  Nutrição. Distribuir os fragmentos umedecidos pela superfície dos fungos simbion-

tes da colônia, o verdadeiro alimento das formigas. 

05.  Lixão. Lançar todas as sobras de alimento em local específico, o lixão. 

06.  Comunicação. Comunicar-se com as demais operárias e com a rainha, utilizando  

a mobilização das antenas. 

07.  Verificação. Utilizar as antenas para verificar o estado dos ovos, larvas e pupas no 

interior da colônia. 

08.  Cuidados. Manipular e carregar ovos, larvas ou pupas para locais mais adequados. 

09.  Auxílio. Auxiliar a rainha transportando os ovos recém-colocados. 

10.  Defesa. Atacar eventuais invasores usando a mandíbula e o ferrão. 

11.  Inspeções. Checar o estado geral das áreas de alimentação e de oviposição. 

12.  Repouso. Repousar na área de alimentação ou na área de nidificação. 

13.  Autolimpeza. Realizar autolimpeza de resíduos orgânicos com as antenas. 

14.  Heterolimpeza. Limpar outras operárias e a rainha, utilizando as antenas. 

15.  Remoção. Remover os indivíduos mortos da colônia. 

 

B.  Conscienciólogo: 

01.  Agenda. Manter agenda atualizada, bem articulada e otimizadora do tempo quanto 

às tarefas da rotina diuturna (Organizaciologia). 

02.  Higiene somática. Seguir as práticas pessoais regulares de higiene a fim de manter 

o bem-estar pessoal e o convívio social sadio (Higiologia). 

03.  Alimentação. Nutrir hábitos alimentares sadios e comedidos, para evitar o compro-

metimento da homeostase orgânica e posterior enfraquecimento somático (Fisiologia). 

04.  Convivialidade. Saber interagir, trocar e expressar afeto na relação da dupla evolu-

tiva e do grupo de convívio social (Conviviologia). 

05.  EV. Instalar e manter o estado vibracional (EV) com regularidade, e quando neces-

sário, objetivando manter a autodisposição (Energossomatologia). 

06.  Sinalética. Estar atento à sinalética energética e parapsíquica pessoal, realizando 

autochecagens frequentes da dimener do ambiente onde se encontra (Parapercepciologia). 

07.  Desassim. Realizar sessões de desassimilação energética regulares, diárias e quando 

necessário para conservar a homeostase energossomática (Homeostaticologia). 

08.  Exercício. Praticar exercício físico regular, desintoxicador e renovador das células 

somáticas (Somatologia). 

09.  Higiene mental. Manter atividades sadias de lazer, auxiliares na qualificação das ro-

tinas diárias (Paraprofilaxiologia). 

10.  Leitura. Ler diariamente objetivando ampliar o dicionário cerebral, cosmovisiológi-

co, e desenvolver a consciência polímata (Cosmovisiologia). 

11.  Escrita. Compor textos e listagens temáticas atualizadas sobre os traços de persona-

lidade pessoais a fim de auxiliar a autanálise e a autocrítica sadias, essenciais às autopesquisas 

profundas e embasamento de gestações conscienciais profícuas (Autopesquisologia). 

12.  Recursos. Utilizar sabiamente os recursos tecnológicos, didáticos e paradidáticos, 

alimentando as atividades intelectivas promissoras (Extraconscienciologia). 

13.  Reflexão. Dedicar momentos regulares à análise dos atos, pensamentos e senti-

mentos expressos no dia a dia (Intraconscienciologia). 

14.  Projetabilidade. Perseverar na aplicação das técnicas projetivas no intuito de man-

ter a lucidez para realização de tarefas produtivas na dimensão extrafísica (Projeciologia). 
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15.  Tenepes. Realizar a prática diária da tenepes, sustentando a atmosfera de assistência 

na conduta pessoal até a próxima sessão diária (Assistenciologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com o polietismo, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02. Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

03. Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04. Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05. Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

06. Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

07. Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

08. Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

09. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

10. Consciência  miriaédrica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11. Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12. Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13. Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14. Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

15. Sistematização  comportamental:  Paraetologia;  Neutro. 

 

O  ESFORÇO  PESSOAL  MÁXIMO  NA  REALIZAÇÃO  PLENA  

DA  TAREFA  PROEXOLÓGICA  ESTRUTURA  O  POLIETISMO  

AVANÇADO,  PELA  AFLUÊNCIA  DOS  AUTODESEMPENHOS  

LÚCIDOS,  PARA  CONQUISTAR  NEOPATAMAR  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. No teste de autavaliação, em escala de 1 a 5, qual nível você, leitor ou 

leitora, atribui à desenvoltura comportamental pessoal diante das tarefas mais simples, a exemplo 

das atividades domésticas? E quanto às tarefas intelectuais, assistenciais e pró-evolutivas? 
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P O L I G L O T I S M O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poliglotismo é o conhecimento ou a capacidade de falar 3 ou mais idio-

mas, possibilitando interação mais ampla com diferentes povos e culturas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo poliglota deriva do idioma Francês, polyglotte, “quem fala diversos 

idiomas”, derivado do idioma Latim Científico, polyglóttus, e este do idioma Grego, polyglottos, 

“que pronuncia muitos oráculos; que fala muitas línguas”. Apareceu no Século XVIII. 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 qua-

lidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. A palavra poliglotismo surgiu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Multilinguismo. 2.  Equilinguismo. 3.  Plurilinguismo. 4.  Omnilin-

guismo. 

Neologia. As duas expressões compostas poliglotismo inicial e poliglotismo avançado 

são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Monoglotismo. 2.  Unilinguismo. 3.  Monolinguismo. 

Estrangeirismologia: o melting pot; a open mind; o background cultural; a art de vivre; 

os penfriends; o thesaurus; a Internet; o rapport mentalsomático; o traduttore traditori; o mappa 

mundi; o cultural exchange; o understanding; a Weltanschauung; o provérbio las apariencias en-

gañan. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à comunicabilidade universalista. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Poliglotismo: 

Universalismo falado. 

Filosofia: o Universalismo; o Cosmopolitismo; o Multiculturalismo; o Generalismo;  

o Atacadismo Consciencial; o Transnacionalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os logopensenes, a logopen-

senidade; os demopensenes, a demopensenidade. 

 

Fatologia: o poliglotismo; a inteligência linguística; a versatilidade idiomática; a diversi-

dade cultural; as visões diferentes da realidade; a curiosidade de aprender e de se comunicar com 

estrangeiros; o ato de aprender a pensar em outros idiomas; os conhecimentos culturais além da 

mera tradução das palavras; as viagens internacionais; os intercâmbios culturais; o contato com 

outros povos e culturas; a vida na fronteira entre países; o acesso aos nativos; o acesso à mídia es-

trangeira; a TV a cabo; a diplomacia; a Organização das Nações Unidas (ONU); a Base Espacial 

Internacional; a capacitação profissional; os cursos de língua estrangeira; o aprendizado de idio-

mas online; o encontro poliglota; os institutos culturais dos consulados; os exames internacionais 

de proficiência idiomática; a educação multilíngue; a escola bilíngue; o idioma de alfabetização;  

a sopa de letrinhas das crianças trocando as bolas com vários idiomas; a mistura de idiomas; os 

idiomas extra-oficiais aos moldes do portunhol; os léxicos bilíngues; os léxicos multilíngues; os 

filmes estrangeiros sem legendas; as férias bilíngues; as palavras básicas nos diversos idiomas; 

o dicionário maceteado do viajante; o tradutor eletrônico; as atividades culturais; as famílias lin-

guísticas ou idiomáticas; as escritas fonográficas e as escritas pictográficas; a sonoridade idiomá-

tica; a fluência idiomática; o sotaque de origem. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os Cursos Inter-

missivos (CI); a viagem extraplanetária intermissiva; a xenoglossia; a retrocognição; o acesso  

à holomemória; a recuperação de cons. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo poliglotismo-interassistencialidade; o sinergismo invé-

xis-poliglotismo; o sinergismo da facilidade de aprender novos idiomas quando já se domina al-

guns; o sinergismo taquipsiquismo-poliglotismo; o sinergismo de pais e filhos falando diversos 

idiomas. 

Principiologia: o princípio do Universalismo; o princípio do megafoco mentalsomático. 

Codigologia: o código internacional de símbolos universais; o código pessoal de Cos-

moética (CPC) aplicado nos contatos interculturais. 

Teoriologia: a teoria do ensino e aprendizagem de idiomas; a teoria da inteligência lin-

guística; a teoria das relações interculturais. 

Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica de ensino simultâneo de línguas; as 

técnicas de tradução; as técnicas compondo diferentes métodos de aprendizado de idiomas. 

Voluntariologia: o voluntariado internacional; os voluntários poliglotas das frentes in-

ternacionais interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório de idiomas; o laboratório conscienciológico da Para-

genética; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos expansivos do poliglotismo; os efeitos culturais da convivência 

com estrangeiros; os efeitos das perdas milionárias em função dos diplomatas monoglotas; os 

efeitos da fôrma holopensênica no aprendizado de idiomas; os efeitos do parapsiquismo na otimi-

zação do poliglotismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao aprendizado de novos idiomas e à re-

cuperação de cons idiomáticos de retrovidas. 

Ciclologia: o ciclo de aprendizagem do novo idioma. 

Enumerologia: a fonia; a xenofonia; o babelismo; o emblema; a expressão idiomática;  

o idiotismo linguístico; a sonoridade idiomática. 

Binomiologia: o binômio poliglotismo–flexibilização mental; o binômio poliglotismo- 

-tradução; o binômio estrangeirismos-modismos; o binômio idiotismos culturais–idiotismos idio-

máticos; o binômio famílias dromomaníacas–escolas internacionais; o binômio itinerância inter-

nacional–estudos idiomáticos. 

Interaciologia: a interação abertismo consciencial–pensenização; a interação língua 

nativa–idioma estrangeiro; a interação fonte original–tradução; a interação viajante internacio-

nal–símbolos universais; a interação poliglotismo–rapport com diferentes povos; a interação boa 

memória–facilidade para aprender idiomas; a interação poliglotismo–recepção telepática; a in-

teração linguagem verbal–linguagem não verbal; a interação idioma–condicionamento cultural; 

a interação cansaço–retorno ao vernáculo; a interação Fonologia-Anatomia; a interação voca-

bulário básico cotidiano–vocabulário técnico especializado. 

Crescendologia: o crescendo domínio da língua materna–poliglotismo; o crescendo 

monoglotismo-babelismo-poliglotismo-conscienciês; o crescendo palavra-frase-texto; o crescen-

do bibliografia monoglótica–bibliografia poliglótica; o crescendo monolíngue-bilíngue-trilíngue- 

-polilíngue; o crescendo da evolução e mistura dos idiomas; o crescendo consciência internacio-

nal–consciência planetária; o crescendo poliglotismo idiomático–pangrafia parafenomênica;  

o crescendo poliglotismo–idioma universal; o crescendo poliglotismo-conscienciologês-conscien-

ciês. 
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Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinô-

mio diferenças expressivas–diferenças fonéticas–diferenças estruturais; o trinômio cultura-poli-

matia-erudição; o trinômio poliglotismo–polimento cultural–etiqueta internacional. 

Polinomiologia: o polinômio cosmovisiológico atacadismo-generalismo-poliglotismo- 

-universalismo; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poligló-

tico; o polinômio compreender-falar-ler-escrever. 

Antagonismologia: o antagonismo poliglotismo / barreiras linguísticas; o antagonismo 

estrangeirismos / purismos; o antagonismo idioma oficial / dialetos; o antagonismo diplomacia  

/ monoglotismo; o antagonismo brasileirismo / lusitanismo; o antagonismo francofonismo / ame-

ricanismo; o antagonismo arcaísmo / neologismo; o antagonismo palavras curtas / palavras ses-

quipedais; o antagonismo babelismo / conscienciês; o antagonismo paroquialismo / Universalis-

mo; o antagonismo predisposição para aprender idiomas na infância / resistência para aprender 

idiomas na adultidade; o antagonismo cosmopolita / interiorota. 

Paradoxologia: o paradoxo do idioma omniglota, o conscienciês, dispensar símbolos;  

o paradoxo de o significado do silêncio variar conforme a cultura. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na comunicabilidade multiidiomática. 

Filiologia: a neofilia; a glossofilia; a lexicofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a anticulturofobia; a antimnemofobia. 

Sindromologia: o poliglotismo podendo minimizar a síndrome de Alzheimer. 

Maniologia: a dromomania; a intelectomania; a bibliomania; a lexicomania. 

Mitologia: o mito do idioma universal como solução para conflitos étnicos. 

Holotecologia: a comunicoteca; a idiomoteca; a linguisticoteca; a lexicoteca; a culturo-

teca; a gibiteca; a geografoteca; a filmoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Filologia; a Lexicologia; a Sociolinguística; 

a Viajologia; a Multiculturologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Holomnemônica;  

a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin erudita; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enci-

clopedista; a personalidade polivalente. 

 

Masculinologia: o diplomata; o intérprete; o tradutor; o profissional da aviação; o guia 

turístico; o lexicólogo; o professor; o pesquisador; o parapsiquista; o executivo; o empresário;  

o turista. 

 

Femininologia: a diplomata; a intérprete; a tradutora; a profissional da aviação; a guia 

turística; a lexicóloga; a professora; a pesquisadora; a parapsiquista; a executiva; a empresária;  

a turista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens megapolyvalens; o Homo 

sapiens multiculturalis; o Homo sapiens polyvalens; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo 

sapiens holophilosophus; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens multidimensionalis;  

o Homo sapiens pangraphicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poliglotismo inicial = o da conscin vulgar com dicionário cerebral sino-

nímico poliglótico; poliglotismo avançado = o da conscin evolucióloga com dicionário cerebral 

analógico poliglótico. 
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Culturologia: a cultura do poliglotismo; as relações interculturais; a multiculturalidade 

universalista. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis na ordem alfabética, 3 exem-

plos de conscins poliglotas, no caso, homens com facilidade e dedicados ao aprendizado de idi-

omas: 

1.  Charles Berlitz (1914–2003). Nova iorquino, neto de Maximiliano Delphinus Ber-

litz, poliglota e inovador do ensino de idiomas, fundador das Escolas Berlitz. 

Aprendizado. Quando começou a falar, aprendeu 4 idiomas simultaneamente. Depois, 

30 idiomas, através de estudo, pesquisa, ensino, viagens e moradia no Exterior. 

Família. Em casa, cada membro da família conversava com ele em idioma diferente. 

Revela: “na época pensava ser apenas maneiras diferentes das pessoas se expressarem.” 

People´s. Foi considerado dentre os maiores linguistas do mundo pelo People´s Al-

manac. 

Autoria. É autor da obra As Línguas do Mundo. 

 

2.  Richard Burton (1821–1890). Inglês, explorador, soldado, erudito, aventureiro, es-

critor, agente secreto, diplomata e tradutor, Burton era fluente em 29 idiomas e em diversos dia-

letos. 

Estudos. Começou a aprender Latim aos 3 anos de idade e, aos 4, ganhou gramática de 

Grego. Quando estudou em Oxford, irritava os professores falando o Latim Romano e o Grego 

com pronúncia ateniense. 

Vivência. Viveu em 4 continentes e foi cônsul da Inglaterra, em Santos, SP, onde escre-

veu 2 livros. 

Autoria. Foi autor de mais de 30 obras, tendo escrito Cartas dos Campos de Batalha do 

Paraguai, durante visita a esse país. 

Método. Quando dessomou, estava trabalhando em 11 livros simultaneamente, usando 

11 mesas, cada qual com dicionários, obras de consulta e anotações. 

 

3.  Ziad Y. Fazah (1954–). Liberiano, interessou-se por idiomas aos 11 anos de idade. 

Aprendizado. No cais de Beirute, ficava ouvindo os turistas falarem diferentes línguas. 

Entre os 14 e 17 anos de idade, aprendeu a falar praticamente os idiomas nos quais é fluente devi-

do à disciplina de estudar de 3 a 4 línguas a cada 3 meses. 

Voluntariado. Durante a adolescência, trabalhou voluntariamente em agências de turis-

mo e empresas de navegação. 

Brasil. Veio para o Brasil em 1971 e casou-se com brasileira. 

Guinness. Fala 58 idiomas e entrou para o Guinness World Book of Records, em 1993. 

Testes. Foi testado em consulados, cursos de línguas e televisões do mundo inteiro. Cer-

ta vez, em TV alemã, conversou com habitantes de mais de 30 nações asiáticas. 

Mandarim. Fazah considera o chinês-mandarim a língua mais difícil devido aos ideo-

gramas. 

Vocabulário. Possui vocabulário de 100 mil palavras. 

Autoria. É autor da série Todas as Línguas do Mundo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poliglotismo, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

03.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 
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04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

08.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

09.  Conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

12.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

13.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

14.  Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

15.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  POLIGLOTISMO  AMPLIA  OS  HORIZONTES  DA  CONSCIN,  
DEVIDO  À  EXPANSÃO  DO  PRÓPRIO  VOCABULÁRIO  E  CO-
NHECIMENTO  DA  MANIFESTAÇÃO  CONSCIENCIAL  NAS  DI-
VERSAS  CULTURAS  PREDISPONDO  AO  UNIVERSALISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem interesse em interagir com consciências de 

diferentes culturas? Já aprendeu outros idiomas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Arakaki, Kátia; Viagens Internacionais: O Nomadismo da Conscienciologia; pref. Simone de La Tour; 

revisores Cathia Caporali; et al.; 308 p.; 7 seções; 33 caps.; 13 abrevs.; 13 E-mails; 123 enus.; 1 foto; 1 microbiografia;  
miniglos. 106 termos; 1 tab.; 8 websites; glos. 155 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Interna-

cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 90 a 99. 

2.  Minero, Luis; Globalização e Expansão Conscienciológica através dos Idiomas; Artigo; Conscientia; Re-

vista; Trimestral; Vol. 10; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 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. 
3.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

154 e 234. 
4.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150 

caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locuções 

do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60 
tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;  

2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2002; páginas 144, 178, 180, 181, 183, 185 e 186. 
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 282. 

 

K. A. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17505 

P O L I G L O T I S M O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poliglotismo interassistencial é a habilidade vivenciada de a consciência 

se comunicar em 3 ou mais idiomas, incluindo a língua nativa, com a intenção de prestar serviços 

assistenciais, intra e extrafisicamente, às conscins e consciexes, com tecnicidade e comprometi-

mento, a partir da Cosmoética e do Universalismo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo poliglota deriva do idioma Francês, polyglotte, “quem fala diversos 

idiomas”, derivado do idioma Latim Científico, polyglóttus, e este do idioma Grego, polyglottos, 

“que pronuncia muitos oráculos; que fala muitas línguas”. Apareceu no Século XVIII. 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 qua-

lidade característica de; quadro mórbido; condição patológica”. A palavra poliglotismo surgiu no 

Século XIX. O prefixo inter provém do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço 

de”. O vocábulo assistência vem igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este 

de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de 

pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; 

estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Assistencialidade multilíngue; equilinguismo maxifraterno. 2.  Pluri-

linguismo engajado. 3.  Multiglotismo assistencial. 4.  Poliglotismo evolutivo. 5.  Comunicabili-

dade interassistencial multilíngue. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo poliglotismo: 

poliglota; poliglotia; poliglótica; poliglótico; Poliglotismologia; poligloto. 

Neologia. As 3 expressões compostas poliglotismo interassistencial voluntário, poliglo-

tismo interassistencial profissional e poliglotismo interassistencial convergente são neologismos 

técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Monolinguismo interiorota. 2.  Monoglotismo beligerante. 3.  Mise-

rê linguístico; unilinguismo restritivo. 4.  Bilinguismo. 5.  Sesquilinguismo. 

Estrangeirismologia: o voluntariado freelancer; a condição do Jack of all trades idio-

mático; a teática do trotamundos mercador da própria ignorância alfabetizada; o alargamento da 

Weltanschauung; o code-switching interassistencial; o strong profile idiomático; o know-how da 

comunicabilidade expandida; a overture d’esprit pró-evolutiva; a joie de vivre da minipeça 

atuante; o leitmotiv das interações multiculturais; o modus vivendi do peacemaker engajado;  

o tour de force pró-paz. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego do poliglotismo interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Poliglotismo 

interassistencial: selflargesse. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do poliglotismo profissional; a fixação da fôrma 

holopensênica poliglótica em função do profissionalismo assistencial no uso dos idiomas ao lon-

go das ressomas; a retilinearidade autopensênica; a assimilação da língua encaixando-a nos trilhos 

da autopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; o materpensene da expansão da aquisição de conheci-

mento; a unificação holopensênica; a percepção e mudança de holopensene em função do idioma. 
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Fatologia: o poliglotismo interassistencial; a assistência especializada; a incumbência do 

poliglota de construir pontes entre pessoas e sociedades; a mediação de conhecimentos essenciais 

para a realização da maxiproéxis grupal; a possibilidade de soltar as amarras mais antigas da 

interprisão grupocármica pessoal; os vislumbres de policarmalidade; a ideação aplicada; o confor 

onipresente nas interações em língua estrangeira; a integridade da intenção assistencial na comu-

nicabilidade poliglótica; o pragmatismo na aplicação do megatrafor identificado; a tranquilidade 

íntima e incremento do trabalho assistencial decorrente da identificação e assentamento de postu-

ra traforística embasada na vivência autoconsciente do megatrafor da maxicomunicabilidade;  

o valor agregado da assistência à potencialidade da conscin; o burilamento da Cosmoética pessoal 

a partir da valorização e emprego interassistencial do poliglotismo; o poliglotismo presente nas 

manifestações da inteligência evolutiva (IE) pessoal; o pseudoglamour do poliglotismo; o conti-

nuísmo na manutenção da fluência nos idiomas; a primazia da produção oral sobre as outras 

habilidades linguísticas básicas na determinação da mestria idiomática; as profissões dependentes 

do exercício das habilidades poliglóticas; a identificação e auxílio ao turista em dificuldades;  

a hospitalidade qualificada; a tecnologia auxiliar à comunicação multilíngue; a autoclassificação 

linguística; as línguas de trabalho; a combinação linguística; a tradução vivida; o fato de o poli-

glota lidar com bom humor perante o desconhecimento da maioria das pessoas acerca do poli-

glotismo; o cultivo dos idiomas; a prática sobrepondo-se à teoria no uso da língua; o nível técnico 

e o status linguístico dos idiomas; o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas; os 

exames de proficiência em idiomas; o portfolio linguístico pessoal; a competência linguística;  

a consolidação do poliglotismo pessoal; a autoconsciência perante os condicionamentos culturais; 

os cuidados com o laringochacra; o aproveitamento de todas as oportunidades para se praticar  

o idioma; a gramática comparativa; o amoldamento ao espírito de cada língua; a mudança de ego 

acompanhando a mudança de idioma; a adaptação ao nível linguístico do interlocutor; a junção 

dos diferentes recortes da realidade; a hipótese de Sapir-Whorf; a atenção aos falsos cognatos; os 

idiomas como sendo o meio e não o fim; a partilha do gosto pelos idiomas; os eventos do En-

contro Poliglota ao modo de clube de conversação para praticar idiomas e conhecer novas cons-

cins; o fato de mesmo os maiores poliglotas falarem fluentemente apenas os 2 ou 3 idiomas mais 

utilizados; o fato de o poliglotismo se erigir alicerçado na língua materna; a faceta prática do 

Universalismo; a maxicomunicabilidade evolutivamente inteligente. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento 

parapsíquico a partir da interação assistencial poliglótica; a inspiração em língua estrangeira du-

rante as dinâmicas parapsíquicas; a projeção com amparadores falando línguas diversas; o para-

psiquismo versátil; os trabalhos assistenciais parapsíquicos da tenepes enriquecidos pelos engra-

mas eruditos e poliglóticos do dicionário cerebral; a xenoglossia; a parapercepção de amparado-

res; a psicosfera de pacificação; o amparador de função soprando a palavra certa durante trabalho 

poliglótico; o amparador universalista poliglota; a assimilação simpática (assim); a desassimila-

ção simpática (desassim). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interlínguas; o sinergismo amparador de função–assis-

tente; o sinergismo significante-significado; o sinergismo megatrafor-assistência; o sinergismo 

linguagem erudita–linguajar popular; o sinergismo vasta dicionarização cerebral–taquipsiquis-

mo–fluência comunicativa; o sinergismo cognitivo do agrupamento de termos correlatos. 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio de as técnicas 

para aprender idiomas variarem de acordo com a personalidade dos poliglotas; o princípio da 

descrença; o princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o Código de Ética Mundial para  

o turismo; o Código de Ética do guia de turismo; o Código de Ética dos tradutores; o Código de 

Ética do intérprete. 
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Teoriologia: o 1% de teoria na teática do poliglotismo interassistencial; as teorias de 

aprendizagem e ensino de idiomas; a teoria da avaliação da consciência; a teoria da evolução 

consciencial; a teoria da competência comunicativa. 

Tecnologia: a técnica de aquisição do senso universalista; a técnica das 12 horas de es-

tudo por semana para o average language learner (ALL); a técnica da imersão no idioma; a téc-

nica da aplicação da fórmula “(tempo investido + motivação) ÷ inibição = resultado” no apren-

dizado de línguas estrangeiras; a técnica da identificação da nacionalidade da conscin; a técnica 

da abordagem no idioma do assistido; a técnica da evitação da Enganologia do mercado de en-

sino de idiomas. 

Voluntariologia: o voluntariado na acolhida a visitantes estrangeiros ao campus 

CEAEC; o voluntariado na tradução sussurada e consecutiva dos cursos e eventos da CCCI;  

o voluntariado na equipe de tradução simultânea do Tertuliarium; o voluntariado na tradução 

escrita de resumos e artigos dos periódicos científicos Conscientia e Journal of Conscientiology; 

o voluntariado na revisão e tradução de livros conscienciológicos; o voluntariado na legen-

dagem de vídeos conscienciológicos; o voluntariado no Conselho Internacional de Neologística 

(CINEO). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório 

conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da autorganiza-

ção; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Aprendizes 

de Idiomas; o Colégio Invisível dos Poliglotas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito amplificador da criatividade; o efeito de reperspectivação cultural; 

o efeito laissez-passer; os efeitos cosmoéticos edificantes da manifestação consciencial pelo me-

gatrafor; o efeito do poliglotismo na ampliação do universo pessoal de possíveis interlocutores. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do assenhoreamento de novo idioma;  

as sinapses da contraparte neurológica dos fenômenos psíquicos e parapsíquicos envolvendo  

o poliglotismo; as neossinapses da cosmovisão fruto da prática constante do poliglotismo inte-

rassistencial. 

Ciclologia: o ciclo abordagem-atendimento-acabamento-autodisponibilidade. 

Enumerologia: a tradução literal; a tradução livre; a tradução oral à prima vista do tex-

to; a tradução simultânea; a tradução diplomática; a tradução juramentada; a tradução de língua 

de sinais. 

Binomiologia: o binômio intercâmbio cultural–interação com nativos; o binômio Para-

genética–eumatia idiomática. 

Interaciologia: a interação conscin-linguagem; a interação contexto-significado; a inte-

ração genes-povos-línguas; a interação entre os tempos verbais; a interação conceito–imagem 

acústica; a interação língua-energia–língua-idioma; a interação poliglotismo-Lexicografia. 

Crescendologia: o crescendo relativização da própria cultura–aquisição do senso uni-

versalista; o crescendo tolerância–compreensão intercultural–convivência fraterna–universalis-

mo vivido; o crescendo babelismo-poliglotismo-conscienciês; o crescendo estudar no país de ori-

gem–conviver com estrangeiros no país de origem–morar no país da língua estudada; o crescen-

do da família lexicográfica glossário-vocabulário-dicionário-enciclopédia. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio assistencial aco-

lhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra;  

o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinô-

mio abertismo consciencial–poliglotismo–universalismo. 

Polinomiologia: o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–di-

cionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico;  

o polinômio compreensão escrita–compreensão auditiva–produção escrita–produção oral; o po-

linômio amparador do assistido–amparador do assistente–conscin assistente–conscin assistida. 
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Antagonismologia: o antagonismo langue / parole; o antagonismo cosmopolitismo / in-

teriorose; o antagonismo eixo sintagmático / eixo paradigmático; o antagonismo atacadismo 

/ varejismo; o antagonismo purismo / vanguarda. 

Paradoxologia: o paradoxo do saber como, e não o porquê, de se falar de certa ma-

neira determinado idioma; o paradoxo da condição do traduttore, traditore; o paradoxo de sair 

do país e vivenciar outra cultura para entender melhor a própria; o paradoxo de falantes de vá-

rios dialetos não serem considerados verdadeiros poliglotas; o paradoxo de o poliglotismo aju-

dar a conscin a chegar ao conscienciês, embora a consciência não precise mais do poliglotismo 

quando se expressa em conscienciês. 

Politicologia: a democracia; as políticas linguísticas; as políticas dos países multilíngues. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da imigração. 

Filiologia: a xenofilia; a assistenciofilia; a bibliofilia; a lexicofilia; a parapsicofilia;  

a conscienciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a profilaxia das fobias derivadas dos transtornos de ansiedade; a superação 

da fobia ao aprendizado de língua específica; o sobrepujamento da fobia de errar ao comunicar-se 

com estrangeiros. 

Mitologia: o mito da Torre de Babel; o mito do onilinguismo; o mito do idioma univer-

sal intrafísico; o mito da homogeneidade linguística. 

Holotecologia: a assistencioteca; a idiomaticoteca; a lexicoteca; a cognoteca; a parapsi-

coteca; a turismoteca; a linguisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Poliglotismologia; a Culturologia; a Lin-

guística Aplicada; a Tradutologia; a Comunicologia; a Autocoerenciologia; a Autevoluciologia;  

a Autopriorologia; a Conscienciometrologia; a Invexologia; a Holobiografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desper-

to; o evoluciólogo; a conscin semperaprendente; a conscin autodidata; a conscin enciclopedista;  

a conscin multímoda; a conscin poliédrica; a conscin traforística; a conscin proexista. 

 

Masculinologia: o poliglota; o professor de idiomas; o guia de turismo; o profissional de 

hotelaria; o profissional de aviação; o tradutor; o revisor; o linguista; o intérprete; o linguista; o fi-

lólogo; o lexicógrafo; o enciclopedista; o expedicionário; o diplomata; o mediador; o professor 

itinerante de Conscienciologia; o tenepessista; o epicon lúcido; o conscienciológo; o tradutor, 

escritor, professor e lexicógrafo húngaro naturalizado brasileiro Paulo Rónai (1907–1992). 

 

Femininologia: a poliglota; a professora de idiomas; a guia de turismo; a profissional de 

hotelaria; a profissional de aviação; a tradutora; a revisora; a linguista; a intérprete; a linguista;  

a filóloga; a lexicógrafa; a enciclopedista; a expedicionária; a diplomata; a mediadora; a professo-

ra itinerante de Conscienciologia; a tenepessista; a epicon lúcida; a consciencióloga; a intérprete, 

tradutora, escritora e aprendiz de idiomas húngara Kató Lomb (1909–2003). 

 

Hominologia: o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo 

sapiens professionalis; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens projector; o Homo sapiens holophilosophus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poliglotismo interassistencial voluntário = o da conscin dedicada ao vo-

luntariado conscienciológico plurilíngue; poliglotismo interassistencial profissional = o da cons-

cin autolúcida dedicada à profissão multilíngue; poliglotismo interassistencial convergente 

= a convergência entre o voluntariado tarístico e o ofício multilíngue da conscin autolúcida, 

objetivando maximizar os autesforços evolutivos em prol da maxiproéxis grupal. 
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Culturologia: o multiculturalismo; a cultura do multilinguismo; a cultura da hospitali-

dade; a cultura do autodidatismo; a cultura do intercâmbio de conhecimentos; a evitação de idio-

tismo culturais; a cultura da paz. 

 

Responsabilidade. Ser hábil em 3 ou mais línguas possibilita fazer conexões entre elas  

e comunicar-se com pessoas de nacionalidades diferentes, conferindo responsabilidade ao poli-

glota no processo da comunicação interconsciencial. 

Retribuição. Portanto, ao ter adquirido vários idiomas com dedicação e esforço, o poli-

glota perde se não os aplica em prol da assistencialidade. Tal constatação é ainda mais evidente 

face à regra da retribuição dos aportes existenciais recebidos durante a vida intrafísica. 

Especialização. Nesse caso, a assistência é especializada, ajudando o poliglota, em con-

trapartida, a mediar contatos interculturais e a adquirir conhecimentos evolutivos teáticos aos 

quais não teria acesso de outra maneira. Permite-lhe, também, angariar a confiança dos ampara-

dores técnicos especializados em assistência multilíngue. 

Interassistencialidade. Consequentemente, o exercício ideal do poliglotismo é interas-

sistencial e está a serviço da intercompreensão cultural, da união dos povos e da paz mundial. 

Minipeça. Tendo essas diretrizes em mente, o poliglota consegue doar-se em alto nível  

e tornar-se minipeça atuante do maximecanismo assistencial multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poliglotismo interassistencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

10.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

12.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  POLIGLOTISMO  INTERASSISTENCIAL  CONSTITUI  VOCA-
ÇÃO  COSMOÉTICA  E  UNIVERSALISTA  DA  CONSCIN  DEDI-
CADA  A  CONSTRUIR  PONTES  EVOLUTIVAS  ENTRE  POVOS  

E  CONSCIÊNCIAS  DE  LÍNGUAS  E  CULTURAS  DISTINTAS. 
 

Questionologia.Você, leitor ou leitora, vivencia o poliglotismo interassistencial? Qual  

o saldo prático para a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  A Intérprete. Título Original: The Intepreter. País: EUA. Data: 2005. Duração: 128 min. Gênero: Sus-
pense; & Ação. Idade (censura): 13 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). 

Direção: Sydney Pollack. Elenco: Nicole Kidman; Sean Penn; Catherine Keener; Jesper Christensen; Mas Jobrani;  

& Tsai Chin. Produção: Sydney Pollack; & G. Mac Brown. Desenho de Produção: Jon Hutman. Direção de Arte:  
W. Steven Graham; Zack Grobler; & Tom Warren. Roteiro: Martin Stellman; Brian Ward; Charles Randolph; Scott 

Frank; & Steven Zaillian. Fotografia: Darius Khondji. Música: James Newton Howard. Montagem: William Steinkamp. 

Cenografia: Beth Rubino. Figurino: Sarah Edwards. Efeitos Especiais: Martin Lourens; Andrew Mortelliti; R. Bruce 
Steinheimer; John Stifanich; Rick Thompson; & Janek Zabielski. Companhia: Universal Pictures; Working Title Films; 

Misher Films; Mirage Entertainment; Studio Canal; & Motion Picture JOTA Produktions. Sinopse: Intérprete das Nações 

Unidas ouve acidentalmente ameaça de morte a chefe de estado africano, planejada para ocorrer na Assembleia Geral das 
Nações Unidas. Agente federal deve investigar a intérprete a fim de identificar os envolvidos e deter crise internacional.  

O filme mostra as especificidades e como funciona a interpretação simultânea na ONU. 
2.  O Julgamento de Nuremberg. Título Original: Nuremberg. País: Canadá; & EUA. Data: 2000. Duração: 

169 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Não informado. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Por-

tuguês (em DVD). Direção: Yves Simoneau. Elenco: Alec Baldwin; Brian Cox; Christopher Plummer; Jill Hennessy; 
Christopher Heyerdahl; Roger Dunn; David Mcllwraith; Christophe Shyer; & Hrothgar Mathews. Produção: Bernard  

F. Conners; Gerald W. Abrams; Alec Baldwin; Jonathan Cornick; Suzanne Girard; & Peter Sussman. Desenho de Produ-

ção: Guy Lalande. Direção de Arte: Jean Babin; Réal Proulx; & Marc Ricard. Roteiro: Joseph E. Persico; & David  
W. Rintels. Fotografia: Alain Dostie. Música: Richard Grégoire. Montagem: Yves Langlois. Cenografia: Frances Cal-

der. Figurino: Mario Davignon. Efeitos Especiais: Martin Oberlander; Christian Rivest; Pavel Sagner; Dana H. Suddath; 

& Antonio Vidosa. Companhia: Alliance Atlantis Communications; British American Entertainment; Canadian Televi-
sion; Cypress Films; & Les Productions La Fête. Sinopse: Após o final da Segunda Guerra Mundial, os países aliados 

reuniram-se em Nuremberg, na Alemanha, para decidir o destino de oficiais nazistas, entre eles o notório Hermann Goe-

ring, julgados por bárbaros crimes cometidos nos campos de concentração em nome do III Reich. Tendo os ombros pesa-
dos pela responsabilidade, o promotor Robert Jackson questiona os direitos dos acusados. O filme manteve-se fiel às 

transcrições das fitas gravadas na corte, reproduzidas fielmente, e mostra as origens da profissão de intérprete. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  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.; 1 foto; 1 microbiografia; 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. 
02.  Cavalli-Sforza, Luigi Luca; Genes, Povos e Línguas (Geni, Popoli e Lingue); trad. Carlos Alfonso Mal-

ferrari; 290 p.; 6 caps.; 10 diagramas; 7 gráfs.; 9 mapas; 3 tabs.; 86 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São 

Paulo, SP; 2003; páginas 190, 218 a 221, 265 e 266. 
03.  Jakobson, Roman; Linguística e Comunicação; pref. Izidoro Blikstein; 164 p.; 7 caps.; 1 minibiografia; 

19 x 13,5 cm; br.; 5ª Ed.; Cultrix; São Paulo, SP; 1971; páginas 63 a 86. 

04.  Lightbown, Patsy M.; & Spada, Nina; How Languages are Learned; 192 p.; 7 caps.; 2 gráfs.; 7 ilus.;  
4 questionários; 8 tabs.; glos. 85 termos; 162 refs.; alf.; 24,5 x 16,5 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; 7ª imp.; Oxford University 

Press; Inglaterra; 2003; páginas 31 a 70. 

05.  Magalhães Junior, Ewandro; Sua Majestade, o Intérprete: O Fascinante Mundo da Tradução Simul- 

tânea; pref. Cristovam Buarque; 232 p.; 15 caps.; 1 microbiografia; glos. 45 termos; 29 refs.; 2 apênds.; 17 x 12 cm; br.; 

Parábola; São Paulo, SP; 2007; páginas 83, 84, 137 a 147 e 197 a 208. 

06.  Mounin, Georges; Les Problèmes Théoriques de la Traduction; pref. Dominique Aury; XII + 298  
p.; 6 caps.; 99 refs.; alf.; 19 x 12,5 cm; br.; Gallimard; França; 1998; páginas IX e X. 

07.  Rónai, Paulo; A Tradução vivida; apres. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; 212 p.; 8 caps.; alf.; 21  

x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 1981; páginas 16 e 17. 
08.  Idem; Como aprendi o Português, e Outras Aventuras; 156 p.; 30 caps.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; 

Artenova; Rio de Janeiro, RJ; 1975; páginas 9 a 27. 

09.  Idem; Escola de Tradutores; 172 p.; 21 caps.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed. rev. e aum.; Nova 
Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 1987; páginas 15 e 16. 

10.  Rubin, Joan; & Thompson, Irene; Como Ser Um Ótimo Aluno de Idiomas (How to Be a More Successful 

Language Learner); trad. Luiz Antonio P. Rafael; 120 p.; 14 caps.; 1 esquema; 4 ilus.; 9 questionários; 22,5 x 16 cm; br.; 
2ª Ed.; Thomson Pioneira; São Paulo, SP; 2003; páginas 55 a 70. 

11.  Senac; Turismo no Brasil: Um Guia para o Guia; Alexandre Raposo; Marcia Capella; & Cláudia Cardo-

so; 184 p.; 13 caps.; 270 enus.; 275 ilus.; 1 mapa; 2 tabs.; glos. 100 termos; 5 apênds.; 28 x 21 cm; br.; Senac; Rio de Ja-
neiro, RJ; 2002; páginas 168 a 176. 

12.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 

11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 31, 154 e 155. 

13.  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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21  
x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2003; páginas 465 a 469. 
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  Lomb, Kató; Polyglot: How I learn Languages (Így Tanulok Nyelveket: Egy Tizenhat Nyelvű Tolmács 
Feljegyzései); pref. Scott Alkire; trad. Ádam Szegi & Kornelia DeKorne; 216 p.; 25 caps.; Teslej; EUA; 2008; páginas 62 

e 176; disponível em: <http://www.teslej.org/books/lomb-2nd-Ed.pdf>; acesso em: 08.07.11. 

 

O. M. 
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P O L I G L O T O F O B I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A poliglotofobia é a condição ou reação de temor, aversão, medo patológi-

co ou repulsa pessoal ao aprendizado de outro idioma, constituindo fator limitante ou dificultador 

da prática da interassistencialidade universalista. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo poliglota deriva do idioma Francês, polyglotte, “quem fala diversos 

idiomas”, derivado do idioma Latim Científico, polyglóttus, e este do idioma Grego, polyglottos, 

“quem pronuncia muitos oráculos; que fala muitas línguas”. Apareceu no Século XVIII. O ele-

mento de composição fobia procede também do idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar, ame-

drontar; dar medo”, através do idioma Francês, phobie, “medo exagerado”. 

Sinonimologia: 1.  Aversão ao poliglotismo. 2.  Pânico do poliglotismo. 3.  Medo de fa-

lar outros idiomas. 4.  Paúra ante o poliglotismo. 

Neologia. Os 3 vocábulos poliglotofobia, minipoliglotofobia e maxipoliglotofobia são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Poliglotofilia. 2.  Gosto pelo multilinguismo. 3.  Desembaraço pluri-

língue. 

Estrangeirismologia: a conscin close minded; o background multiexistencial; o gap co-

municativo; o thinking outside the box. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento 

quanto à comunicabilidade universalista. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da antiassistencialidade monoglota; o holopensene 

do perfeccionismo; os nosopensenes; a nosopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; 

os lucidopensenes ausentes; a lucidopensenidade; o investimento nos pensenes de autossuperação. 

 

Fatologia: o bilinguismo restritivo; o unilinguismo limitador; a preguiça mental influen-

ciando na perda de oportunidades evolutivas; as reconciliações proteladas; o medo de perder  

a própria cultura; o ato de errar e aprender; o exemplarismo; o abertismo consciencial necessário 

às autossuperações; a fuga dos desafios cotidianos; o ato de falar ao modo de nativo; a inseguran-

ça quanto ao aprendizado de nova língua; a irritabilidade ao ouvir determinado idioma; as auto-

corrupções; as omissões deficitárias; os desvios e atrasos da programação existencial; a autopes-

quisa limitada; a estagnação evolutiva; o medo de não ser entendido no idioma novo; a baixa au-

testima; a arrogância; a falta de cosmovisão; a poliglotofobia dificultando o acesso ao grupocar-

ma; a defesa da autoimagem. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os resgates extrafí-

sicos no idioma temido; as projeções lúcidas(PCs) poliglotas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico repulsa da cultura–repulsa do idioma; o si-

nergismo recin-recéxis. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da diversidade 

cultural. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da megafraternidade. 
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Teoriologia: a teoria de retrovidas traumáticas influenciando no aprendizado de idioma 

novo. 

Tecnologia: a técnica da chapa quente; a técnica de ler livros no neoidioma em voz alta. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico internacional poliglota. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da recuperação de cons; os efeitos da autoconfiança na capacidade 

de superar fobias; o efeito do poliglotismo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do aprendizado de neoidioma; a substitui-

ção de sinapses autassediadoras por neossinapses autamparadoras. 

Ciclologia: o ciclo estudar-praticar-dominar o novo idioma. 

Enumerologia: o medo exagerado de falar idiomas; o medo irracional de falar idiomas; 

o medo paralizante ao falar idiomas; o medo de expor-se ao falar idiomas; o medo do ridículo ao 

falar idiomas; o medo infantil de falar idiomas; o medo do branco mental ao falar idiomas. 

Binomiologia: o binômio preguiça mental–acomodação; o binômio falta de prioriza-

ção–falta de determinação; o estudo do binômio recebimento-retribuição; o binômio constância- 

-perseverença; o binômio aquisição-manutenção. 

Crescendologia: o crescendo perda do medo–autossuperação; o crescendo assistência 

nacional–assistência internacional; o crescendo ignorância-conhecimento. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio aquisição-consecução-distribuição-colheita. 

Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo trafo-

rismo / trafarismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de viver no Estrangeiro e somente falar idioma nativo;  

o paradoxo de estudar o novo idioma, mas ter medo de falar a neolíngua. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a adaptaciofilia; a culturofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a poliglotofobia; a superação do medo de errar; a neofobia; a criticofobia;  

a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da perfeição. 

Maniologia: a mania de subestimar-se. 

Mitologia: o mito de aprender sem praticar; a autodesmitificação; o mito da dificuldade 

pessoal de aprender novo idioma. 

Holotecologia: a fobioteca; a idiomaticoteca; a comunicoteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Parageneticologia; a Poliglotismologia; a Co-

municologia; a Psicologia; a Linguisticologia; a Autorrecexologia; a Autodeterminologia; a Holo-

maturologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin insegura; a conscin perfeccionista; a isca humana lúcida; a isca 

humana inconsciente; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o portador de poliglotofobia; o aprendiz de idiomas; o autodidata; o do-

cente de Conscienciologia; o imigrante; o semperaprendente; o exemplarista; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial. 

 

Femininologia: a portadora de poliglotofobia; a aprendiz de idiomas; a autodidata; a do-

cente de Conscienciologia; a imigrante; a semperaprendente; a exemplarista; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial. 
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Hominologia: o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens occlusus; o Homo sapiens 

inexpertus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens multi-

culturalis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens polyglotticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipoliglotofobia = a condição da conscin com aversão ao aprendizado 

de idioma específico; maxipoliglotofobia = a condição da conscin com aversão ao aprendizado de 

qualquer outro idioma. 

 

Culturologia: a Multiculturologia; a cultura da preservação do idioma nativo; a cultura 

da xenofobia. 

 

Terapeuticologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 ações passíveis de serem 

efetuadas pela conscin motivada, visando a terapêutica da poliglotofobia: 

1.  Autexposição. Falar o novo idioma em público. 

2.  Autopesquisa. Procurar o motivo do medo de falar o neoidioma. 

3.  Imersão. Fazer curso de imersão no idioma a ser aprendido. 

4.  Interassistencialidade. Superar o medo pela prática da assistência por meio do poli-

glotismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a poliglotofobia, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autenfrentamento  do  incômodo:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodeterminação  recexológica:  Autossuperaciologia;  Homeostático. 

06.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Bilinguismo:  Poliglotismologia;  Neutro. 

08.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Hiperpoliglotismo:  Poliglotismologia;  Neutro. 

10.  Monoglotismo:  Neurolexicologia;  Neutro. 

11.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

12.  Poliglotismo:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Poliglotopensene:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  POLIGLOTOFOBIA  RESTRINGE  A  COMUNICAÇÃO  INTER- 
ASSISTENCIAL  DA  CONSCIN,  LIMITANDO  AS  RECONCI-

LIAÇÕES  GRUPOCÁRMICAS,  GERANDO  OMISSÕES  DEFI- 
CITÁRIAS  E  A  PERDA  DE  OPORTUNIDADES  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera portador de poliglotofobia? Em ca-

so afirmativo, já pensou em reciclar tal trafar? 
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P O L I G L O T O P E N S E N E  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O poliglotopensene é o pensene caracterizado pelo uso de confor multilín-

gue, multicultural e multicognitivo para perceber, apreender, observar, analisar, julgar, assistir  

e posicionar-se perante as realidades e pararrealidades do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo poliglota deriva do idioma Francês, polyglotte, “quem fala diversos 

idiomas”, derivado do idioma Latim Científico, polyglottus, e este do idioma Grego, polyglottos, 

“que pronuncia muitos oráculos; que fala muitas línguas”. Apareceu no Século XVIII. O vocábu-

lo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; 

examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra sentimento vem do idioma La-

tim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as im-

pressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida 

afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV. O termo energia procede do idi-

oma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “for-

ça em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pensene poliglótico. 2.  Pensene multilíngue. 3.  Pensene multicultu-

ral teático. 4.  Inteligência poliglótica. 5.  Pensene do poliglota interassistencial. 6.  Pensene do 

autor tarístico cosmovisiológico. 

Neologia. Os 4 vocábulos poliglotopensene, minipoliglotopensene, maxipoliglotopense-

ne e megapoliglotopensene são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Monoglotopensene. 2.  Pensene monolíngue. 3.  Pensene lacunado. 

4.  Etnopensene. 5.  Semipensene. 6.  Cosmopensene. 

Estrangeirismologia: o divergent thinking; a Sprachbund intraconsciencial; a scoliogra-

fia; a intertestualità; os studi classici; a cultura letteraria; o réseau sémantique; o Sprachgefühl; 

o nervus rerum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autopoliglotismologia Teática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema em análise: 

– Poliglotopensene: síntese multicultural. Poliglotopensene: estágio pré-conscienciês. 

Filosofia. A Holofilosofia. 

Unidade. O poliglotopensene é a unidade de medida do poliglotismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o poliglotopensene; o holopensene pessoal da tares multiconformática;  

a poliglotopensenidade; o poliglotopensene carregado no pen exemplificado pela tradução inter-

linguística; o poliglotopensene carregado no sen exemplificado pela imersão holopensênica; o po-

liglotopensene carregado no ene exemplificado pelo comportamento multicultural; o holopensene 

pessoal do poliglotismo interassistencial; a retrofôrma holopensênica evocada pelos idiomas;  

a impregnação holopensênica das línguas; a dominância holopensênica de 1 idioma sobre os ou-

tros; o declínio da poliglotopensenidade por falta de prática; a elaboração pensênica consistente 

na língua materna, enriquecida com achegas poliglóticas; a catálise taquipensênica; a elaboração 

ortopensênica babélica; a organização do fluxo pensênico de modos diferentes; os orismopense-

nes multilíngues na condição de recorte específico do nódulo cognitivo; a orismopensenidade 

multilíngue; os lateropensenes poliglóticos; a lateropensenidade poliglótica; a ativação pensênica 

de todas as línguas constantes do cabedal mentalsomático da conscin. 
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Fatologia: o acréscimo de porcentagem conteudística a cada representação léxica multi-

língue inserida na autopensenidade; o tratamento ortográfico e fonológico sendo processos pré-le-

xicais; o autopolineuroléxico em si armazenando, principalmente, informações semânticas e gra-

maticais; o armazenamento único para a cornucópia linguística; o mentalês; a base idiomática 

mental; o acesso direto às representações semânticas das línguas atuantes no microuniverso da 

conscin; a inexistência de tradução mental obrigatória; a transcendência da língua materna; a poli-

lógica do poliglotismo; a abordagem multifacética aos constructos; a pancognição multilíngue;  

a cosmossíntese poliglótica; o fato de pensar, sentir e comportar-se a partir de n línguas diferen-

tes; a Multiconformaticologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as achegas cons-

tantes dos amparadores; as inspirações; a telepatia; a pangrafia; o conscienciologês; o conscien-

ciês; a desassim; a homeostase holossomática; a Autoparapolimaticologia Organizada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo poliglotopensene consecutivo–poliglotopensene simultâ-

neo; o sinergismo bagagem cultural–bagagem cognitiva; o sinergismo da cognação interlínguas; 

o sinergismo multilíngue nas anotações pessoais; o sinergismo dos genopensenes. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) regrando a autopoliglotopensenização. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) lastreando a poliglotopensenidade. 

Teoriologia: a teática do Universalismo. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas de aprendizado de idiomas; a mnemo-

técnica vocabular; as técnicas de introdução de estrangeirismos na comunicação; as técnicas de 

tradução; as técnicas de ampliação do dicionário cerebral analógico poliglótico; as técnicas de 

emprego do autoparapolineuroléxico; as técnicas paradiplomáticas. 

Voluntariologia: o voluntário–escritor–agente tarístico multidimensional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da sinalética energética  

e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Poli-

glotas; o Colégio Invisível dos Tradutores; o Colégio Invisível dos Intérpretes; o Colégio Invisi-

vel dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Filólogos; o Colégio Invisível dos Escritores Tarís-

ticos. 

Efeitologia: os efeitos da escolha linguística no público-alvo desejado; o efeito da ma-

nutenção linguística; o efeito das pensatas multilíngues na erudição pessoal; o efeito do poliglo-

topensene na tolerância às patologias do envelhecimento. 

Neossinapsologia: a poliglotopensenização reforçando as neossinapses idiomáticas; as 

neossinapses da troca de idiomas; as neossinapses da abordagem multiconformaticológica; o rea-

cesso neossináptico; as neossinapses da erudição parapsíquica poliglótica. 

Ciclologia: o ciclo da poliglotopensenização espiralada. 

Enumerologia: a interferência; o estrangeirismo; o empréstimo; o decalque; a tradução; 

o babelismo técnico; o cosmopensene. 

Binomiologia: o binômio fala-escrita; o binômio uso-fluência; o binômio texto-discur-

so; o binômio Exegese-Hermenêutica; o binômio interferências estáticas–interferências dinâmi-

cas; o binômio empréstimo lexical–empréstimo semântico; o binômio babelismo-interlíngua. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação dados sensoriais–dados 

extrassensoriais; a interação nós-arcos da rede semântica mental; a interação poliglotopensene–

–expressão das emoções; a interação taquipsiquismo-taquirritmia; a interação Poliglotismolo-

gia-Lexicologia; a interação holocarma das nações–holocarma dos idiomas; a interação conhe-

cimento do idioma–conhecimento do mundo. 
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Crescendologia: o crescendo biculturalismo-multiculturalismo; o crescendo da mental-

somaticidade; o crescendo da Escala Evolutiva; o crescendo sintaxe-parassintaxe; o crescendo 

Linguística-Imagética; o crescendo poliglotopensene-cosmopensene. 

Trinomiologia: o trinômio tratamento pré-lexical–acesso ao léxico mental–tratamento 

pós-lexical; o trinômio memória de trabalho–memória de curto prazo–memória de longo prazo; 

o trinômio holopensene-holomemória-megavocabulário. 

Polinomiologia: o polinômio ortografia-fonologia-semântica-sintaxe; o polinômio das 

habilidades linguísticas compreensão escrita–compreensão auditiva–produção oral–produção 

escrita; o polinômio laringochacra-palmochacra-frontochacra-nucalchacra-coronochacra; o po-

linômio memória episódica–memória declarativa–memória procedural–memória de trabalho;  

o polinômio adaptabilidade cultural–versatilidade intelectual–flexibilidade pensênica–plastici-

dade pensênica–abordagem polissêmica; o polinômio cultura de base–interferência cultural está-

tica–interferência cultural dinâmica–interculturalismo; o polinômio pensatas–megapensenes tri-

vocabulares–sesquipedalismos–neologismos. 

Antagonismologia: o antagonismo varejismo / atacadismo; o antagonismo hipoglotis-

mo / hiperpoliglotismo; o antagonismo monoglotopensene cronicificado / poliglotopensene espo-

rádico; o antagonismo poliglotopensene esporádico / poliglotopensene ininterrupto; o antagonis-

mo poliglotopensene intrafamília linguística / poliglotopensene interfamílias linguísticas; o anta-

gonismo modo monolíngue / modo multilíngue; o antagonismo modo monocultural / modo multi-

cultural. 

Politicologia: a poliglotocracia. 

Filiologia: a poliglotofilia; a raciocinofilia; a intelectofilia; a gnosiofilia; a cogniciofilia; 

a bibliofilia; a neofilia. 

Mitologia: o mito da proficiência idiomática nativa. 

Holotecologia: a poliglotismoteca; a pensenoteca; a idiomaticoteca; a linguisticoteca;  

a cognoteca; a parapercepcioteca; a mentalsomatoteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Poliglotismologia; a Traduciologia; a Autopoli-

neurolexicologia; a Lexicologia; a Filologia; a Erudiciologia; a Enciclopediologia; a Cosmovisio-

logia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Parapolimaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o articulista; o verbetógrafo; o verbetólogo; o docente de Consciencio-

logia itinerante internacional; o autorando; o autor de Conscienciologia publicado; o tratadista. 

 

Femininologia: a articulista; a verbetógrafa; a verbetóloga; a docente de Consciencio-

logia itinerante internacional; a autoranda; a autora de Conscienciologia publicada; a tratadista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens polyglotticus; o Homo sapiens lateropensenor; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipoliglotopensene = o emprego de estrangeirismo vocabular; maxipo-

liglotopensene = o emprego de code-switching sintático, técnico e erudito; megapoliglotopensene 

= o emprego de autopolineuroléxico pujante na megagescon parapolimática. 

 

Culturologia: a Omniculturologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17519 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o poliglotopensene, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

05.  Estrangeirismo:  Estrangeirismologia;  Neutro. 

06.  Genopensene:  Autopensenologia;  Neutro. 

07.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

08.  Lateropensene:  Lateropensenologia;  Neutro. 

09.  Latinismo:  Poliglotismologia;  Neutro. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Mentalês:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

12.  Multitraduciologia:  Intercomunicologia;  Neutro. 

13.  Pensene  sistemático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

14.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

 

O  POLIGLOTOPENSENE  REÚNE,  NO  ATO  DA  PENSENIZA-
ÇÃO,  TODAS  AS  LÍNGUAS  À  DISPOSIÇÃO  DA  CONSCIN,  
HOMEM  OU  MULHER,  A  FIM  DE  DINAMIZAR  A  COSMOVI-
SÃO  E,  CONSEQUENTEMENTE,  A  AUTOPARAPOLIMATIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já excogitou sobre a importância do poligloto-

pensene? Qual o nível do autodiscernimento quanto ao multilinguismo teático pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Erard, Michael; Babel no more: The Search for the World’s most Extraordinary Language Learners; 

308 p.; 5 partes; 19 caps.; 18 citações; 3 enus.; 12 fotos; 7 gráfs.; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 apênd.; alf.; 21,5 x 14 cm; br.; 

Free Press; New York, NY; 2012; página 138. 
2.  Grosjean, François; Bilingual: Life and Reality; 276 p.; 2 partes; 19 caps.; 91 citações; 9 ilus.; 1 tab.; alf.; 

21 x 14 cm; br.; Harvard University Press; Cambridge, MA; USA; 2012; páginas 39 a 133. 

 

O. M. 
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P O L I N Ô M I O    M U L T I F O C A L  
( A N A L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O polinômio multifocal é o conjunto fenomenológico tetraperceptivo, em 

crescendo, de 4 ocorrências (termos) complexas evoluídas: a condição desencadeadora da atenção 

dividida, a pangrafia, a cosmovisão e a vivência culminante da cosmoconsciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição poli vem do idioma Grego, polús, “nu-

meroso”. O segundo elemento de composição nômio deriva do idioma Latim, nomen, “nome; 

apelação; palavra; termo; expressão; nome de família; nome próprio; prenome; sobrenome; apeli-

do”. O termo polinômio surgiu no Século XVIII. O terceiro elemento de composição multi proce-

de também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaço-

so; importante; considerável”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. 

A palavra focal provém do idioma Francês, focal, “relativo a foco”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Polinômio parafenomênico. 2.  Polinômio parafenomenológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas polinômio multifocal, polinômio multifocal con-

creto e polinômio multifocal abstrato são neologismos técnicos da Analiticologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisa trifocal. 2.  Pesquisa bifocal. 

Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o breakthrough parapsíquico pessoal; a in-

trarticulação dos skills; o aparato sensorium; o modus operandi parafisiológico; a otimização do 

know-how evolutivo; o Atributarium; os paramicrochips; o continuum intra e extrafísico; a open 

mind de modo multidimensional; o background consciencial conduzindo a autocaptação seletiva 

do Universo; o progressivo encaixe dos puzzles autocognitivos ampliando mundividências; a lar-

ge world view. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade paraperceptiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade interassistencial; os para-

psicopensenes; a parapsicopensenidade; os exopensenes sadios; a exopensenidade sadia; a sinto-

nia parapensênica da conscin paraperceptiva; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: as análises das realidades do Cosmos; os polinômios constituídos de monô-

mios, termos, potências, fatores, variáveis ou díadas; o fato de as ocorrências do polinômio multi-

focal serem comuns aos Serenões. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a psicometrização dos objetos em geral; a busca inteligente do do-

mínio de neocapacidades mentaissomáticas; o polinômio multifocal de 4 termos; o polinômio 

multifocal de 8 termos; o polinômio multifocal de 10 termos; o atacadismo paraperceptivo; o ex-

trapolacionismo parapsíquico pró-assistido; o patrocínio da megafenomenalidade pelos ampara-

dores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade útil–co-

municabilidade avançada; o sinergismo conscin-sensitiva cosmoética amparadora–conscin assis-

tida meritória. 
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Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio da complexidade cons-

ciencial; o princípio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo. 

Codigologia: o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da consciência poliédrica; a teoria das conotações parafenomeno-

lógicas em geral. 

Tecnologia: as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo; as técnicas da soltu-

ra holossomática. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos 

Cosmovisiólogos; o Colégio Invisível da Desperticidade. 

Efeitologia: os efeitos da expansão mentalsomática eliminando pontos cegos da auto-

compreensão das realidades e pararrealidades; o efeito da vivência do parafenômeno transpare-

cendo na consequente recin do sensitivo, homem ou mulher. 

Neossinapsologia: as neossinapses por atacado; as paraneossinapses consistentes. 

Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo. 

Enumerologia: as plurivivências; as pluripercepções; as pluriparapercepções; as pluri-

perspectivas; as plurinformações; as pluricognições; as plurinterpretações. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio percepção-parapercepção;  

o binômio hiperparapsiquismo-hipervigilância; o binômio pensar grande–pensenizar multifaceti-

camente. 

Interaciologia: a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno pa-

rapsíquico; a interação fatos-parafatos-consciências; a interação neoverpons-neologismos. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica 

cosmovisiológica; o crescendo atenção dividida–pangrafia–cosmovisão–cosmoconsciência;  

o crescendo partes-todo; o crescendo infinito das neocognições quanto ao Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multi-

dimensionais; o trinômio autoparaperceptibilidade-autocosmoética-interassistencialidade; o tri-

nômio pertinência-agudeza-perspicácia; o trinômio nível autevolutivo–universo autocognoscí-

vel–autolimites mateológicos. 

Polinomiologia: o polinômio multifocal; o polinômio holossomático soma-energosso-

ma-psicossoma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepcio-

logia-parapercepção-Parapercepciologia; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões. 

Antagonismologia: o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico;  

o antagonismo focagem na essência do parafenômeno (mentalsomaticidade) / focagem na moldu-

ra do parafenômeno (psicossomaticidade); o antagonismo cognoscível / incognoscível. 

Paradoxologia: o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: o conhecimento sobre as leis da Parapercepciologia; o resultado da lei do 

maior esforço aplicada à autoparaperceptibilidade na apreensão mais fidedigna do Cosmos. 

Filiologia: a parapsicofilia; a coerenciofilia; a raciocinofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Analiticologia; a Polinomiologia; a Hermeneuticologia; a Para-

pesquisologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscien-

ciologia; a Autodiscernimentologia; a Crescendologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: polinômio multifocal concreto = o conjunto parafenomenológico tetra-

perceptivo, interpretativo, em crescendo, desenvolvido sobre determinado objeto físico, palpável, 

material, objetivo ou pesquisa materiológica; polinômio multifocal abstrato = o conjunto parafe-

nomenológico tetraperceptivo, interpretativo, em crescendo, desenvolvido sobre determinado 

neoconstructo, neoideia transcendente, hipótese subjetiva, especulativa ou neoverpon conscien-

ciológica. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Parafenomenológica. 

 

Alvos. Segundo a Cosmovisiologia, a atenção dividida – a primeira manifestação da es-

trutura do polinômio multifocal, por exemplo, concreto –, pode atuar, ao mesmo tempo, sobre  

5 instâncias diversas, aqui dispostas na ordem funcional, relativas, por exemplo, ao livro recém- 

-lançado por autor amigo e recebido pelo pesquisador ou pesquisadora: 

1.  Dimensões: a dimensão humana (Intrafisicologia) e a multidimensionalidade (Extra-

fisicologia) interligando os atributos mentais (Mentalsomatologia) e as parapercepções (Paraper-

cepciologia) por meio das energias conscienciais (ECs) e do parafenômeno da pangrafia envol-

vendo o volume publicado. 

2.  Realidades: a associação de ideias no emprego do conteúdo e da forma (Conformati-

cologia) durante a leitura do livro. 

3.  Percepções: o uso dos sentidos somáticos (Somatologia) e de todo o holossoma (Ho-

lossomatologia) ou das emoções do psicossoma e dos sentimentos elevados do mentalsoma nas 

autorreflexões sobre as ideias da obra escrita. 

4.  Interatividade: o emprego para o ego (Egocarmologia) e a assistência para a Huma-

nidade (Interassistenciologia, Policarmologia) por meio da cosmovisão teática das ideias em de-

bate no texto abordado. 

5.  Proxêmica: a observação do primeiro objeto contíguo, o livro na mão, e do segundo 

objeto distanciado, o amigo autor da obra, pela lente multifocal da consciência – conscin poliédri-

ca – do pesquisador. 
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Expansão. Importa considerar o fato de a expansão da técnica da atenção dividida bifo-

cal conduzir a conscin pesquisadora à polivalência multifocal: se examinarmos os 5 ângulos do 

objeto estudado, ao mesmo tempo, teremos focalizado, a rigor, 10 aspectos diferentes ou 5 vezes  

a condição bifocal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o polinômio multifocal, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Autoproéxis  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Coativação  atributiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

06.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

07.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  saturado:  Holopensenologia;  Neutro. 

09.  Irrompimento  do  psicossoma:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Megafenomenologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

13.  Paramicrochip:  Paratecnologia;  Homeostático. 

14.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

AS  OCORRÊNCIAS  DOS  POLINÔMIOS  MULTIFOCAIS  DE-
VEM  SER  RACIONALMENTE  PESQUISADAS  POR  SEREM  

INTERESSES  FUNDAMENTAIS  DE  TODA  CONSCIN  VIVEN-
CIANDO  O  NÍVEL  EVOLUTIVO  DOS  CONSCIENCIÓLOGOS. 

 

Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, à ideia do polinômio multifocal? Os 

fenômenos elencados são admitidos pacificamente por você? 
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P O L Í T I C A    A U T E V O L U T I V A  
( P A R A P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A política autevolutiva é o conjunto de ações, atos e posturas manifestas da 

consciência, intra ou extrafísica, ao se posicionar perante os fatos e parafatos, explicitando a prio-

rização da compreensão e aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC), visando à acelera-

ção existencial lúcida com base na Conviviologia salutar. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra política deriva do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios 

do Estado; a administração pública”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição auto pro-

cede também do idioma Grego, autós, “eu mesmo, por si próprio”. O vocábulo evolutivo provém 

do idioma Frances, evolutif, de evolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de 

desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Política da evolução pessoal. 2.  Conduta autevolutiva. 3.  Evolucio-

cracia pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas política autevolutiva, política autevolutiva ele-

mentar e política autevolutiva avançada são neologismos técnicos da Parapoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Política antiautevolutiva. 2.  Conduta pessoal desajustada. 3.  Estilo 

de vida anticosmoético. 

Estrangeirismologia: o Pensenarium; o Recexarium; o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Política: modus 

operandi. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas pertinentes ao tema: 

1.  “Poderes. Os políticos humanos vivem se digladiando por meio de 3 poderes básicos: 

os preconceitos dos costumes; as leis da Jurisprudência e as competições comerciais-industriais. 

A Paradireitologia melhora esse quadro existencial intrafísico a partir do código pessoal de Cos-

moética (CPC) e do código grupal de Cosmoética (CGC)”. 

2.  “Política. Tudo o que você faz constitui um ato político”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolutividade; o holopensene pessoal da Sa-

úde Consciencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; a vergonha na cara pela quebra da autopensenidade sadia perante o am-

parador; a ortopensenidade promovida pela autorreflexão; o holopensene das Instituições Consci-

enciocêntricas (ICs) estimulando a autevolução através do convívio sadio; a limpeza do holopen-

sene a partir da impactoterapia, desconstruindo lavagens cerebrais e paracerebrais; a mudança do 

padrão pensênico mantendo a auto-homeostase; o autodiscernimento para o abertismo holopensê-

nico ser conquistado; a evitação do pensar diferente qual fronteira interconsciencial; a pensenida-

de como sendo amostra grátis da autobiografia. 

 

Fatologia: o abertismo às ideias libertárias; a teática consciencial; a alavanca da inten-

cionalidade sadia em todo empreendimento de vida; a dinâmica consciencial pró-evolutiva; a es-

colha pela honestidade; o tédio perante a falta de teaticidade; o abandono das condutas pré-huma-

nas; a superação da necessidade de dominar outras consciências; a eliminação do ânsia pelo abuso 

de poder; a alienação perante a politicagem; a escolha pela reeducação visando a superação do 

egão; a recusa íntima pelo aliciamento aos outros; a perda da prepotência; o fato de reconhecer  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17525 

o valor incalculável da educação para a consciência se libertar; o destemor ante o diferente;  

a aversão pelo ato de convencer; a antipatia por criar inimizades; o fato de a integração e a socia-

lização não significarem massificação; as autescolhas sinalizando as pretensões pessoais; as prio-

rizações manifestando a maneira de perceber da consciência; o acumpliciamento anticosmoético 

mostrando claramente a imaturidade consciencial; os preconceitos manifestando os gargalos 

conscienciais; o aborrecimento perante a autopermissividade; a autoimperdoabilidade acelerando 

a consciência rumo às autorreciclagens; a descoberta de autenganos, produto da eficácia tarística; 

o fato de enxergar as realidades conscienciais exigir maturidade e autodiscernimento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a postura pró-am-

parador extrafísico; o parapsiquismo impressivo autevolutivo; o entendimento da Para-História;  

o parafato de a auto-holobiografia ser a análise e a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) ser a síntese;  

a descoberta da Parapolítica; as parapercepções orientando a análise dos parafatos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Politicologia-Pedagogiologia; o sinergismo Parapoliti-

cologia-Parapedagogiologia; o sinergismo Sociologia-Parassociologia; o sinergismo correção- 

-cosmoética; o sinergismo parassociedade-parassociograma. 

Principiologia: o princípio de contra fatos e parafatos não existirem argumentos;  

o princípio da descrença (PD); o princípio “se não presta, não presta mesmo, não adianta fazer 

maquilagem”; o princípio da convivialidade com a Paradiplomacia; o princípio de acontecer 

sempre o melhor para todos; o princípio de toda consciência sempre ter algo para ensinar e algo 

para aprender. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética; o código grupal de Cosmoética. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado na condição da expressão da livre escolha pela afini-

dade com a política institucional; o voluntariado conscienciológico demarcando a escolha pela 

aplicação da inteligência evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia;  

o laboratório conscienciológico da Grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoproe-

xologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Para-

politicologia. 

Efeitologia: os efeitos esclarecedores pesquisísticos; os efeitos esclarecedores proexoló-

gicos; os efeitos esclarecedores consciencioterápicos; os efeitos esclarecedores conscienciomé-

tricos; os efeitos esclarecedores das autorreflexões. 

Neossinapsologia: a superação das retrossinapses estagnadoras; a criação de neossi-

napsses pró-evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo heterodominação-autodomínio. 

Enumerologia: a politicagem; a corruptela; a demagogia; a barbárie; a depreciação;  

o descrédito; o esgotamento. A dignidade; a autenticidade; a autocrítica; a temperança; a equida-

de; a respeitosidade; a ousadia cosmoética. 

Binomiologia: o binômio autossinceridade-autolucidez; o binômio autorreciclagem-au-

tocontinuísmo; o binômio autopriorização–sistema de valores; o binômio desviacionismo–ten-

dências intraconscienciais; o binômio autenticidade-autesclarecimento; o binômio Cosmoeticolo-

gia-Cosmologia. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-inteligência evolutiva; a interação micro-

cosmo-macrocosmo. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo Politicologia-Parapoliticologia; o crescendo 

evolutivo Diplomacia-Paradiplomacia; o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo moralida-

de-Cosmoética; o crescendo Historiografia–Para-Historiografia. 
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Trinomiologia: o trinômio seleção-escolha-definição; o trinômio racionalidade-apro-

fundamento-esclarecimento; o trinômio intencionalidade-autodiscernimento-priorização; o trinô-

mio registro-detalhismo-acuidade; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio au-

tossinceridade-autolucidez-automaturidade. 

Polinomiologia: o polinômio imaturidade-ambivalência-crise-crescimento; o polinômio 

politização-politicagem-Politicologia-Parapoliticologia. 

Antagonismologia: o antagonismo igualdade / indiscriminação; o antagonismo discri-

minação / acepção de pessoas; o antagonismo anticonflituosidade / indiferença; o antagonismo 

escolha / imposição; o antagonismo discrição / acobertamento; o antagonismo autorrevezamento 

existencial / mesméxis; o antagonismo receio / ojeriza; o antagonismo cautela / temor. 

Paradoxologia: o paradoxo de a heterassistencialidade qualificar a autassistencialida-

de; o paradoxo de todo corruptor ser antes de mais nada autocorruptor. 

Politicologia: a política autevolutiva; a conscienciocracia; a lucidocracia; a discerni-

mentocracia; a cosmoeticocracia; a mentalsomatocracia; a cosmocracia; a instalação do Estado 

Mundial a partir da paradiplomaciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na aprendizagem evolutiva. 

Filiologia: a autocriticofilia; a conviviofilia; a reciclofilia; a maturofilia; a culturofilia;  

a multidimensiofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a politicofobia; a prosofobia; a afobia; a doxofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a evitação da síndrome da 

dominação; a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a eliminação da síndrome do 

poder. 

Maniologia: a mania de procurar ter razão em tudo. 

Holotecologia: a convivioteca; a politicoteca; a prioroteca; a interassistencioteca; a cog-

nopolioteca; a consciencioteca; a reurbanoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Paradiplomacia; a Paralegislogia; a Paradi-

reitologia; a Multidimensiologia; a Cosmoeticologia; a Paracerebrologia; a Prospectivologia;  

a Coerenciologia; a Cosmologia; Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a consciência semperaprendente; a consciência política; a consciên-

cia parapolítica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o atacadista consciencial;  o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o duplista; o duplólogo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a atacadista consciencial;  a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a duplista; a duplóloga; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a paraper-

cepciologista; 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 politicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens parapoliticus; o Homo sapi-

ens recyclans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens des-

pertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: política autevolutiva elementar = a da consciência pré-serenona, com ní-

vel de atuação ajustado à captação e interpretação da Cosmoeticologia; política autevolutiva 

avançada = a da consciência evoluída, com nível de atuação ajustado à captação e interpretação 

da Cosmoeticologia. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a cultura da Autodiscernimentologia; a cultu-

ra da Auto-Historiologia. 

 

Autocoerenciologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 12 itens refletindo condutas pró-evolutivas passíveis de comporem a política autevolutiva da 

conscin lúcida: 

01.  Adaptabilidade evolutiva. 

02.  Afinização cosmoética. 

03.  Autexemplarismo cosmoético. 

04.  Diferenciação pensênica pró-evolutiva. 

05.  Empatia evolutiva. 

06.  Gabarito interassistencial. 

07.  Inteligência evolutiva aplicada. 

08.  Materpensene pessoal cosmoético. 

09.  Megafoco mentalsomático. 

10.  Postura da não violência. 

11.  Teática do binômio admiração-discordância. 

12.  Senso universalista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a política autevolutiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

02.  Bastidores  paradiplomáticos:  Paradiplomaciologia;  Homeostático. 

03.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

05.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

06.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

09.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

12.  Economicidade  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

14.  Parassociologia:  Holorressomatologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  antidemagógica:  Holomaturologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17528 

A  POLÍTICA  AUTEVOLUTIVA  DEMARCA  A  ESTRADA  

PERCORRIDA  AO  LONGO  DA  SERIÉXIS  DA  CONSCIN,  
INDICANDO  O  NÍVEL  DE  COMPREENSÃO  E  APLICAÇÃO  

DA  COSMOÉTICA,  POR  MEIO  DAS  AUTOPRIORIDADES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera elaborar a própria política autevoluti-

va? Quais os principais itens da plataforma existencial pessoal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

1.318 e 1.323. 
2.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

650 a 653. 

 

M. C. N. 
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P O L Í T I C A    D O    A U T O R A D O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A política do autorado conscienciológico é o conjunto de procedimentos 

existenciais vivenciados pela conscin lúcida, homem ou mulher, intermissivista, autoconsciente 

quanto aos princípios da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra política deriva do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios 

do Estado; a administração pública”. Surgiu no Século XV. O termo autorado vem do idioma La-

tim, auctor, “produtor; gerador; fundador; inventor; escritor; preceptor”. Apareceu no Século 

XIII. O vocábulo consciência procede do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu também no Século XIII. O elemento de composição 

logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento siste-

mático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Conduta conscienciológica. 2.  Conduta evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas política do autorado conscienciológico, política 

do autorado conscienciológico tenepessista e política do autorado conscienciológico ofiexista 

são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Política materialista. 2.  Política eletronótica. 

Estrangeirismologia: o modus operandi da comunicabilidade conscienciológica grafa-

da; a glasnost requerida ao autor conscienciológico; o strong profile em defesa da teática verpo-

nológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Comunicologia Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cogniciologia; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os grafopensenes; a grafopen-

senidade; os mimopensenes; a mimopensenidade. 

 

Fatologia: a vivência plena da Conscienciologia; a primazia da interassistência perante  

a remunerabilidade; a primazia da tares perante a comercialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a coautoria anônima dos amparadores extrafísicos de função nas 

obras cosmoéticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da imaginação criativa; o sinergismo polimatia-poliglo-

tismo-autoparapsiquismo; o sinergismo teática-verbação-confor. 

Principiologia: o princípio da descrença aplicado à Mentalsomatologia; o princípio da 

singularidade da autobagagem cognitiva; o princípio de todo livro pessoal ter cunho autobiográ-

fico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando o emprego da própria 

liberdade de expressão; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo a política exitorial cons-

cienciológica. 
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Teoriologia: a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência inte-

lectual; a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da concentração mental; as técnicas de 

domínio bioenergético; a técnica do escritório do escritor energeticamente blindado; a técnica 

conscienciométrica de diagnóstico do autor através da obra escrita. 

Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Escri-

tores. 

Efeitologia: o efeito halo dos conhecimentos generalistas. 

Neossinapsologia: o empenhjo pela promoção de neossinapses reeducativas no leitor. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias conscienciológicas; o ciclo da autoconscientização 

erro–retratação imediata; o ciclo sementeira intrafísica–colheita intrafísica–colheita intermis-

siva. 

Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o binômio con-

teúdo-forma; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio apego-desapego à pro-

priedade intelectual pessoal; o binômio matéria perecível–registro eterno. 

Interaciologia: a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais;  

a interação fontes cognitivas extraconscienciais–fontes congnitivas intraconscienciais; a intera-

ção singularidade estilística–identificabilidade autoral. 

Crescendologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia. 

Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio priori-

dade-desafio-autossuperação; o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio 

sinceridade-autenticidade-credibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio comunicativo artigo-palestra-tese-livro; o polinômio temá-

tica idêntica–autores diferentes–abordagens peculiares–obras diferenciadas; o polinômio grafo-

pensênico singularidade-inalienabilidade-indelebilidade-inviolabilidade-insurpabilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo título / epílogo; o antagonismo varejismo / atacadis-

mo; o antagonismo superficialidade / saturação cognitiva relativa; o antagonismo Descrencio-

logia / peremptoriedade. 

Paradoxologia: o paradoxo técnico detalhismo–corte das insignificâncias; o paradoxo 

da conscin pagando pela utilização da própria obra de retrovida. 

Politicologia: a política do autorado conscienciológico; a proexocracia (Cognópolis);  

a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual; a lei do direito autoral; a lei do retorno; 

as leis da interassistencialidade. 

Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia; 

a proexofilia; a leiturofilia. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a teaticoteca; a comunicoteca;  

a argumentoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturolo-

gia; a Comunicologia; a Linguisticologia; a Filologia; a Lexicografia; a Enciclografia; a Argu-

mentologia; a Fatuística; a Polimaticologia; a Grafopensenologia; a Gesconologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens argumen-

tator; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: política do autorado conscienciológico tenepessista = a autovivência da 

tarefa energética, pessoal, diária, assentando a megagescon por meio do livro escrito; política do 

autorado conscienciológico ofiexista = o emprego da oficina extrafísica pessoal assentando a me-

gagescon por meio do livro escrito. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Mentalsomatologia; a cultura conscienciológica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 37 

procedimentos aplicados à política do autorado conscienciológico pela consciencióloga ou cons-

cienciólogo experiente: 

01.  Assinaturas pensênicas pessoais e grupais. 

02.  Atacadismo existencial tarístico. 

03.  Autexemplificação. 

04.  Autocoerentização. 

05.  Autodeslavagens paracerebrais. 

06.  Autodidatismo permanente. 

07.  Autoparapsiquismo. 

08.  Autorrevezamento multiexistencial. 

09.  Autossuperação das lacunas paraculturais. 

10.  Ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

11.  Código pessoal de Cosmoética (incorruptibilidade explícita). 

12.  Compartilhamento (anticompetitividade). 

13.  Concessão do saber. 

14.  Democracia pura. 

15.  Democratização do acesso autoral. 

16.  Dessacralização universal. 

17.  Docência extramuros vitalícia. 

18.  Estado vibracional. 

19.  Holofilosofia (Universalismo). 

20.  Interassistencialidade (intra e extrafísica). 

21.  Liderança mentalsomática (carregamento no pen). 
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22.  Maxidissidência ideológica (antirreligiosidade; Antimateriologia). 

23.  Megafoco na ideia básica (materpensene, megatrafor). 

24.  Megagescon intelectual. 

25.  Megaparadigma conscienciológico. 

26.  Minipeça do maximecanismo multidimensional. 

27.  Monopólio da razão. 

28.  Ofiex. 

29.  Paratecnologia neoparadigmática. 

30.  Princípio da descrença (teático). 

31.  Priorização da inteligência evolutiva (IE). 

32.  Programação existencial pessoal (Autoproexologia). 

33.  Refutaciologia (comunicabilidade sem interesse persuasivo). 

34.  Saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

35.  Sementeira intrafísica. 

36.  Supremacia da homeostasia. 

37.  Tenepes (diária). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a política do autorado conscienciológico, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

12.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

14.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  POLÍTICA  DO  AUTORADO  CONSCIENCIOLÓGICO 
É  O  PROCEDIMENTO  EXISTENCIAL  DE  ELEIÇÃO  PARA  

QUALQUER  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  TENE-
PESSISTA,  OFIEXISTA  OU  PROEXISTA  EM  ATIVIDADE. 

 

Questionologia. Qual a política autoral adotada por você, leitor ou leitora? A publicação 

de livro holocármico pessoal interessa a você? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17533 

P O L Í T I C A    L I N G U Í S T I C A    D A    CCCI  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A política linguística da CCCI é o conjunto de princípios, objetivos, dire-

trizes e ações norteadoras para a planificação linguístico-terminológica e tradutória da Conscien-

ciologia com vistas à harmonização, normalização e fixação da Terminologia Científica do para-

digma consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo política deriva do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios do 

Estado; a administração pública”. Apareceu no Século XV. O vocábulo Linguística é adaptação 

do idioma Francês, linguistique, “Linguística”, e este derivado do idioma Latim, lingua, “língua 

como membro ou órgão animal; língua como órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; 

idioma de um povo”. Surgiu no Século XIX. A palavra comunidade provém igualmente do idio-

ma Latim, communitas, “comunidade”, de communis, “pertencente a muitos ou a todos; público; 

comum”. Apareceu em 1272. O termo consciência procede do mesmo idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso 

íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O primeiro 

elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte, tratado; exposição 

cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O termo cosmos vem igualmente do idioma Grego, kós-

mos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O segundo elemento de com-

posição cosmo deriva do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século 

XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da filosofia 

que estuda a moral”, e este do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. A palavra interna-

cional deriva do idioma Francês, international, e do idioma Inglês, international, “internacional”. 

Surgiu em 1858. 

Sinonimologia: 1.  Normalização terminológica da Conscienciologia. 2.  Estratégia lin-

guístico-terminológica da Conscienciologia. 3.  Instrumento normalizador dos termos conscienci-

ológicos. 4.  Programação de ações normalizadoras da linguagem conscienciológica. 5.  Bússola 

linguístico-terminológica do paradigma consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas política linguística da CCCI, política linguística 

da CCCI mínima e política linguística da CCCI máxima são neologismos técnicos da Comunico-

logia. 

Antonimologia: 1.  Política linguística nacional. 2.  Política linguística regional. 3.  Polí-

tica editorial de línguas autóctones. 4.  Política de línguas alóctones. 5.  Política editorial. 

Estrangeirismologia: a language policy de nação bilíngue, trilíngue ou multilíngue;  

a retrocognition dos Cursos Intermissivos (CIs) fomentados a partir da política linguística; a in-

fluência da mother tongue; a importância dos native speakers para a validação de traduções ter-

minológicas; o ensino worldwide da linguagem conscienciológica. 

Atributologia: predomínio da faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância da Terminologia Conscienciológica. 

Coloquilogia. A expressão coloquial chega de nhe-nhe-nhem remete às primeiras tenta-

tivas de estabelecer política linguística no Brasil em 1727, pelo Marquês de Pombal (1699–1782), 

ao proibir, sob pena de morte, os nativos de se expressarem na língua mãe. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – A política linguística é inseparável de sua 

aplicação (Louis-Jean Calvet, 1942–). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação técnico-científica; os orismopen-

senes; a orismopensenidade; os politicopensenes; a politicopensenidade; os grafopensenes; a gra-
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fopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

a coerência holopensênica; a coesão holopensênica; o holopensene grupal da profilaxia; o holo-

pensene grupal da Verponologia; o holopensene grupal do trabalho proexológico. 

 

Fatologia: os consensos sobre as prioridades linguístico-terminológicas das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs) e estruturas da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internaci-

onal (CCCI); o caráter harmonizador e parecerista do Conselho Internacional de Neologística da 

Conscienciologia (CINEO); a planificação linguística da CCCI como modus operandi para mate-

rialização de gescons gráficas; a vontade política grupal para concretizar projetos prioritários para 

a fixação e expansão da Conscienciologia; a consequente harmonização terminológica multilín-

gue da Ciência Conscienciologia; a geopolítica da CCCI em constante expansão; a Redaciologia 

Conscienciológica; a Tradutologia dos escritos conscienciológicos; a elaboração e a divulgação 

dos critérios de tradução da Terminologia Conscienciológica em diversos idiomas; as escolas 

teóricas da Terminologia; a escola Soviética; a escola de Viena; a escola de Praga; a escola 

Canadense; a escola Íbero-Americana; a gestão da informação verponológica; o papel dos comi-

tês de línguas do CINEO; a importância de prospectar ações parapedagógicas com vistas ao ensi-

no e à divulgação dos conteúdos dos Cursos Intermissivos, refletidos na Terminologia e estilística 

conscienciológica; o trabalho do Conselho Intercientífico da União das Instituições Consciencio-

cêntricas Internacionais (UNICIN) em prol da harmonização terminológica; a cosmoeticidade do 

antiprotecionismo conscienciológico; a ampliação do acesso aos conteúdos dos Cursos Intermis-

sivos a partir da construção neológica; a equipe de Verbetografia enquanto fomentadora da produ-

ção conscienciográfica; a oportunidade dos pesquisadores integrarem o corpo de verbetógrafos da 

Enciclopédia da Conscienciologia; o fortalecimento das instâncias da CCCI produtoras de neoco-

nhecimentos; a validação das traduções neológicas multilíngues pelos falantes nativos dos idio-

mas-alvo; a necessidade da criação de banco de dados único para hospedar o acervo terminológi-

co internacional da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prospectiva da 

ampliação da assistência interdimensional pela Conscienciologia; o acesso às comunexes avança-

das; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); os paraconceptáculos mentaissomáticos; a autocon-

centração mental desencadeando a captação de ideias extrafísicas avançadas; o parassigno; o pa-

raléxico; o paralexema; a Parassemiótica; o conscienciês. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; os princípios sócio-termino-

lógicos; os princípios morfológicos da Língua Portuguesa para formação de palavras; o princí-

pio da univocidade linguística; os princípios norteadores dos pareceres do CINEO; os princípios 

para a formação neológica. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a Teoria Geral da Terminologia; a Teoria Comunicativa da Terminologia; 

a Teoria Sociocognitiva da Terminologia. 

Tecnologia: as propostas técnicas do CINEO para normalização neológica; a técnica 

dos 50 dicionários; a técnica das 50 vezes mais; as técnicas da Conscienciometria; as técnicas da 

Consciencioterapia; as técnicas da Parapedagogia; a técnica da Autolexicoterapia; a técnica do 

glossário neológico. 

Voluntariologia: o voluntariado mentalsomático e detalhista dos membros da equipe de 

neologística do Holociclo; o trabalho parecerista dos conselheiros e consultores técnicos do 

CINEO; as atribuições da equipe dos voluntários revisores gráficos; o voluntariado especializa-

do em traduções técnicas da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Heurística; o laboratório conscienciológico da Orismologia; o labora-
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tório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos; o Colégio Invisível dos Neologistas; 

o Colégio Invisível dos Terminólogos; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível 

dos Tradutólogos; o Colégio Invisível dos Lexicólogos. 

Efeitologia: o efeito da Parepistemologia na construção terminológica da Consciencio-

logia; o efeito da Orismologia no desassédio mentalsomático; o efeito do trabalho sistematizado 

da equipe de poliglotas do banco de dados da Terminologia Conscienciológica. 

Ciclologia: o ciclo da criação e proposição de neotermo; o ciclo proposição neológica– 

–envio ao CINEO–emissão de parecer–revisão terminológica pelo propositor; o ciclo parecer 

técnico–publicação do neotermo–utilização funcional–desuso–envilecimento–descontinuidade. 

Binomiologia: o binômio política linguística–planificação linguística; o binômio lín-

gua-sociedade; o binômio significado-significante; o binômio termo-acepção; o binômio verpon- 

-neologismo; o binômio conteúdo-forma; o binômio planejamento-realização; o binômio estudos 

terminológicos–estudos terminográficos; o binômio Socioterminologia–variação lexical. 

Interaciologia: a interação pesquisador–comunidade científica; a interação termo-con-

ceito; a interação criação-publicação; a interação coleta-dicionarização; a interação escritor-re-

visor; a interação Ciência-Terminologia; a interação proéxis individual–maxiproéxis grupal. 

Crescendologia: o crescendo morfema-palavra; o crescendo palavra-sintagma; o cres-

cendo neologismo popular (gíria)–neologismo literário–neologismo técnico; o crescendo ideia- 

-palavra-termo; o trinômio parecer individual–debate–parecer consensual. 

Trinomiologia: o trinômio necessidades-especificidades-historicidade; o trinômio neo-

ideia-definição-neotermo; o trinômio ideia-significante-significado; o trinômio tese-antítese- 

-síntese; o trinômio debate–consensos–planejamento estratégico linguístico-terminológico; o tri-

nômio política terminológica–política tradutória–política editorial. 

Polinomiologia: o polinômio captação de ideia extrafísica–neotermo–definição–sinoní-

mia–frase. 

Antagonismologia: o antagonismo gramática normativa / Sociolinguística. 

Politicologia: a política linguística da CCCI; a democracia; a lucidocracia; a traducio-

cracia; a Paradiplomacia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à produção neológica. 

Filiologia: a pesquisofilia; a heuristicofilia; a neofilia; a coerenciofilia; a conformatico-

filia; a comunicofilia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: a síndrome das construções neológicas ilógicas; a síndrome da superfi-

cialidade; a síndrome da banalização dos neotermos. 

Holotecologia: a terminoteca; a linguisticoteca; a definoteca; a neoteca; a hemeroteca;  

a cognoteca; a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Neologia; a Orismologia; a Lexicologia; a So-

ciolinguística; a Filologia; a Paralinguística; a Mentalsomatologia; a Conformaticologia; a Grafo-

pensenologia; a Verponologia; a Paradireitologia; a Parapedagogia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin política; a conscin terminógrafa; a conscin planificadora; a cons-

cin harmonizadora; a equipe interdisciplinar de linguistas. 

 

Masculinologia: o político-linguista; o terminólogo; o tradutor especializado; o intérpre-

te; o lexicógrafo especializado; o filólogo; o escritor; o intelectual; o autorando conscienciológi-

co; o conscienciólogo; o pesquisador criativo; o neologista; o lexicólogo; o linguista; o academi-

cista; o pseudointelectual; o voluntário poliglota; o verbetólogo; o verbetógrafo; o autor conscien-

ciológico; o pré-serenão vulgar. 
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Femininologia: a político-linguista; a terminóloga; a tradutora especializada; a intérpre-

te; a lexicógrafa especializada; a filóloga; a escritora; a intelectual; a autoranda conscienciológica; 

a consciencióloga; a pesquisadora criativa; a neologista; a lexicóloga; a linguista; a academicista; 

a pseudointelectual; a voluntária poliglota; a verbetóloga; a verbetógrafa; a autora consciencioló-

gica; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens criti-

cus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens parapaedagogicus; o Homo sapiens philolo-

gus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens glossarius;  

o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens neologicus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sa-

piens encyclomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: política linguística da CCCI mínima = a planificação linguística consci-

enciológica regional ou de determinado país ou idioma específico; política linguística da CCCI 

máxima = a planificação linguística conscienciológica internacional contemplando todos os idio-

mas e países atendidos pela tares conscienciológica. 

 

Culturologia: a cultura dos consensos grupais; a cultura conscienciológica; a cultura 

da criação neológica; a cultura da Paradiplomacia. 

 

Validação. O acervo terminológico da Conscienciologia, ultrapassando 7.000 neotermos 

(Ano base: 2012), constitui-se em língua de especialidade em expansão, validada pela comunida-

de pesquisística e pelo voluntariado da CCCI em diversos fóruns e instâncias. 

 

Fomento. Atinente à Pesquisologia, eis, na ordem alfabética, 11 instâncias da CCCI, fo-

mentadoras de neotermos: 

01.  Colégios Invisíveis: a rede virtual de pesquisadores conscienciológicos. 

02.  Conselhos permanentes da UNICIN: as ações para expandir a Conscienciologia. 

03.  Debatódromo conscienciológico (Tertuliarium): as tertúlias e as minitertúlias diá-

rias; os debates semanais no Círculo Mentalsomático. 

04.  Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC): o megaprojeto de elucida-

ção das neoverpons conscienciológicas. 

05.  Dinâmicas parapsíquicas: o desenvolvimento parapsíquico dos pesquisadores. 

06.  Enciclopédia da Conscienciologia: o verbetorado; a produção de neoverbetes. 

07.  Eventos técnico-científicos: os simpósios, as jornadas e os congressos divulgadores 

das autopesquisas. 

08.  Holociclo: o útero de ideais originais; a câmara da cosmanálise. 

09.  Holoteca: o acervo de artefatos do saber, expansor das pesquisas. 

10.  Instituições Conscienciocêntricas: o avanço na divulgação da Conscienciologia;  

a criação de cursos fundamentados no paradigma consciencial. 

11.  Laboratórios conscienciológicos: a produção de autexperimentos. 

 

Organização. De acordo com a Prospectivologia, o CINEO, enquanto Conselho parece-

rista e técnico da UNICIN, cumpre papel organizador da política linguística, responsável por fo-

mentar debates sobre as ações prioritárias e estratégicas para harmonização e fixação da Termino-

grafia Conscienciológica a partir de consensos das instâncias e pesquisadores da CCCI. 

 

Valorização. Os termos conscienciológicos estão intrínsecos à comunicação falada e es-

crita da Conscienciologia, denotando a utilidade real dos mesmos e a necessidade de planificar 

ações protetoras do corpus terminológico da Ciência das Ciências. 
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Caracterologia. Dentro do universo da Terminografia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 ações passíveis de inclusão na política linguística da CCCI, visando normalizar e res-

guardar o patrimônio terminológico da Conscienciologia: 

01.  Atualização: manutenção do tesauro e bancos de dados conscienciológicos multilín-

gues, alimentados por equipes de diversas nacionalidades. 

02.  Compilação: produção e reunião de manuais técnicos especializados e de obras de 

referência grafotarística do vocabulário conscienciológico. 

03.  Dicionarização: publicação de dicionários técnicos. 

04.  Divulgação: divulgação permanente das técnicas de construção neológica, a partir 

do Conselho Editorial da Editares e outras publicadoras. 

05.  Documentação: registro de datação da primeira publicação do termo neológico. 

06.  Edição: publicação do normativo linguístico-terminológico da Conscienciologia. 

07.  Educação: proposição de técnicas paradidáticas e parapedagógicas na orientação da 

Terminologia Conscienciológica ao redor do mundo. 

08.  Expansão: fortalecimento das áreas de atuação do CINEO. 

09.  Informatização: pesquisa e implantação de tecnologias de informação e de recursos 

computacionais adequados à gestão dos projetos terminológicos. 

10.  Internacionalização: organização de glossários terminológicos em vários idiomas. 

11.  Preservação: guarda do repositório de pesquisas e publicações da Conscienciologia. 

12.  Prospecção: planificação da gestão da Terminologia Conscienciológica no planeta. 

13.  Renovação: acompanhamento, registro e adaptação constante aos estilos inovadores 

da produção gráfica conscienciológica. 

14.  Sistematização: asseguramento da jurisprudência neológica na continuidade da En-

ciclopédia da Conscienciologia a médio e longo prazo. 

15.  Tradução: investimento nos comitês de língua do CINEO, contribuindo para a tra-

dução simultânea de eventos do Tertuliarium. 

 

Cosmovisão. Enquanto diretriz, é importante a participação ativa dos líderes da CCCI na 

prospecção e manutenção de projetos linguístico-terminológicos prioritários a curto, médio e lon-

go prazo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a política linguística da CCCI, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antiprotecionismo  conscienciológico:  Universalismologia;  Homeostático. 

02.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

03.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Conscienciologês:  Orismologia;  Neutro. 

07.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

09.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Parapedagogiologia  Verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Resgate  de  expressão:  Conformática;  Neutro. 

15.  Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 
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A  POLÍTICA  LINGUÍSTICA  DA  CCCI  OBJETIVA  NORTEAR 
OS  RUMOS  E  A  EVOLUÇÃO  LINGUÍSTICO-TERMINOLÓGICA  

DA  CONSCIENCIOLOGIA  E  INCLUÍ-LA  NOS  PRINCIPAIS  

BANCOS  DE  DADOS  LEXICOGRÁFICOS  DO  PLANETA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconhece a importância do uso e tradução da 

Terminologia Conscienciológica? Aceita o convite para debater a política linguística da CCCI? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Alves, Ieda Maria; & Anjos, Eliane Dantas dos; Uma Experiência Terminológica: A Elaboração do 

Glossário de Termos Neológicos da Economia; Artigo; Alfa: Revista de Linguística da Universidade Estadual Paulista; 
Vol. 42; N. Especial; 4 enus.; 1 nota; 3 refs.; São Paulo, SP; 1998; páginas 205 a 221. 

2.  Calvet, Louis-Jean; As Políticas Linguísticas (Les Politiques Linguistiques); trad. Isabel de Oliveira Duar-

te; Jonas Tenfen; & Marcos Bago; 166 p.; 5 caps.; 9 ilus.; 18 x 12 cm; br.; Parábola; São Paulo, SP; 2007; páginas 11  
a 32. 

3.  Faulstich, Enilde; Planificação Linguística e Problemas de Normalização; Artigo; Alfa: Revista de 

Linguística da Universidade Estadual Paulista; Vol. 42; N. Especial; 8 enus.; 11 refs.; São Paulo, SP; 1998; páginas 247  
a 268. 

4.  Freire, Augusto; et al.; Critérios de Criação e Avaliação de Termos Neológicos; Artigo; Journal of 

Conscientiology; Vol. 9; N. 33; International Academy of Consciousness (IAC); London; July, 2006; páginas 27 a 37. 
5.  Krieger, Maria da Graça; & Finatto, Maria José Bocorny; Introdução à Terminologia: Teoria & Prática; 

224 p.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2004; páginas 4 a 55. 

6.  Pavel, Silvia; & Nolet, Diane; Manual de Terminologia (Handbook of Terminology); trad. Enilde Faul-
stich; XX + 150 p.; 3 caps.; 53 ilus.; glos. 175 termos; 48 refs.; alf.; 28 x 23 cm; br.; Departamento de Tradução; Québec; 

Canadá; 2002; páginas 107 a 114. 

7.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 

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.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 46 a 52. 
 

Webgrafia  Específica: 

 
1.  Rajagopalan, Kanavillil; As Políticas Linguísticas; Resenha; DELTA Online; Vol. 24; N. 1; São Paulo, SP; 

2008; 2 E-mails; 1 website; 10 refs.; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01024450-

2008000100008&lng=en&nrm=iso>; acesso em: 26.07.12. 

 

E. W. 
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P O L Í T I C A    P Ú B L I C A    E R R A D A  
( A N T I P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A política pública errada é o trato do relativo, pertencente ou destinado ao 

povo por parte dos líderes e responsáveis, de modo errôneo perante a racionalidade, a maturidade, 

a megafraternidade e a Cosmoética. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo política deriva do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios do 

Estado; a administração pública”. Apareceu no Século XV. O vocábulo público vem do idioma 

Latim, publicus, “concernente ao público; do público; que é de interesse; bem; utilidade do públi-

co; que é propriedade pública”. Surgiu no Século XIII. A palavra errado provém igualmente do 

idioma Latim, erratus, “ação de se desviar, de se perder no caminho; ação de se enganar; que co-

mete falta; vagar; circular”, e por extensão, “enganar-se; errar; cometer algum lapso; hesitar; du-

vidar”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Administração pública incorreta. 02.  Política pública enganosa.   

03.  Política pública disfuncional. 04.  Política pública desviada. 05.  Disfunção política. 06.  Pa-

tologia Política. 07.  Ditadura pós-moderna. 08.  Estado Despótico. 09.  Política da Enganologia. 

10.  Megantidemocracia. 

Neologia. As duas expressões compostas política pública errada parcial e política pú-

blica errada completa são neologismos técnicos da Antipoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Política pública correta. 2.  Administração pública sábia. 3.  Ho-

meostasia Política. 4.  Democracia direta. 5.  Soberania dos cidadãos. 6.  Estado de Direito. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Experimentarium; a otimização e o upgrade da 

autoproéxis pela participação na maxiproéxis; a coniunctio; o rapport multimilenar entre as cons-

cins; a aura popularis; a conscientia fraudis; o ditador low profile com urtigas na consciência. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Conviviologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do governante baratrosférico; os escleropensenes; 

a escleropensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os morbopensenes; a morbopenseni-

dade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os equívocos nas autopensenizações dos gover-

nantes. 

 

Fatologia: a política pública errada; as políticas públicas incorretas e mal implantadas;  

o vilipêndio da tratadística política; o despreparo administrativo; os desvios e desperdícios dos re-

cursos públicos; os gastos exorbitantes; o assistencialismo promotor de dependências; a perpetua-

ção das desigualdades sociais; a desproteção do cidadão comum; as distorções dos valores da Éti-

ca Humana; os subornos políticos por meio de promoções, empregos públicos, medalhas e sine-

curas; o nepotismo político; a justiça ineficiente; os lobismos inveterados; o advento do Estado 

Paralelo; a falência do Estado; os custos do atraso social repartido por todos; a pena de morte ou  

o homicídio praticado pelo Estado Amaurótico; os regimes híbridos esquerdistas; a ganância pelo 

poder; a permanência do ditador no poder; os mandatos consecutivos; o nacionalismo exacerbado 

contra a globalização inevitável; a busca desenfreada da legitimidade baratrosférica; a legislação 

por meio de decretos; a reforma da eleição permitindo a reeleição para presidente sem limite de 

mandatos; a arrogância ditatorial; a obsolescência mental do ditador; as encenações ditatoriais es-

petaculares; a ânsia de adotar medidas para os outros seguirem; o combate patológico sistemático 

à alternância democrática de poder; o partido político ditatorial vitalício; o ato de esconder o jogo 

político; a condição do gato escondido com o rabo de fora; o ato de salvar as aparências; os tiros 
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indiretos; as balas perdidas; os vícios ocultos do regime político; a demanda da carta branca;  

a concentração infinita de poder; os delírios de grandeza; a ciência de estado oculta; a polícia 

política; as tentativas de sedimentar a liderança através dos acordos com base no petróleo vendido 

a preços subsidiados; a popularidade do ditador comprada com submissão, subsídios e ameaças;  

o isolamento da oposição; a nacionalização das empresas de telefonia e eletricidade; a eliminação 

do controle estrangeiro sobre o processamento do petróleo; a união dos partidos no grupo único, 

oficial, do ditador; a milícia do ditador, grupo paramilitar independente do Exército, sob comando 

pessoal direto; a política assistencialista; a lenta e obstinada destruição da democracia; a criação 

da rede de instituições de ensino superior dedicadas à propaganda do governo; os efeitos especiais 

para dourar a pílula; o neocoronelismo; o neocaudilhismo; o neodemagogismo político; os atos 

institucionais sorrateiros; as censuras indiretas coercitivas; as liberdades vigiadas; as queimas de 

arquivos; os processos dissipativos; a retórica impura; os cantos de sereia; as máquinas de guerra 

exibidas ao modo de préstitos carnavalescos; o rolo compressor social ao modo de tatuzão under-

ground; as manhas políticas sutis; o corte das liberdades de consciência, de opinião, de imprensa, 

de reunião e de associação. 

 

Parafatologia: o desconhecimento dos governantes da autovivência do estado vibracio-

nal (EV) profilático; as inspirações baratrosféricas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo degradante política pública errada–justiça ineficiente. 

Principiologia: o princípio dos fins não justificarem os meios; o princípio administrati-

vo pensar globalmente–agir localmente; o princípio “se algo não é bom, não adiante fazer ma-

quilagem”. 

Codigologia: os códigos do poder político; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da democracia pura ou direta; a teoria do Estado Mundial. 

Tecnologia: as técnicas de marketing político acobertadoras de erros da administração 

pública; as técnicas estatísticas empregadas nas camuflagens das ineficiências do governo; as 

técnicas de fiscalização e defesa do contribuinte; as técnicas paradiplomáticas. 

Voluntariologia: o voluntariado político. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Paradireito-

logia. 

Efeitologia: os efeitos socialmente impactantes no pequeno, médio e longo prazos da 

adoção de políticas públicas erradas; os efeitos patológicos dos resquícios feudalistas na menta-

lidade política do Século XXI; os efeitos interpresidiários dos desmandos políticos. 

Ciclologia: o ciclo das políticas públicas; o ciclo vicioso da corrupção. 

Enumerologia: as decisões tendenciosas; as intenções sectárias; as diretrizes monovisio-

lógicas; as ações desarticuladas; as medidas eleitoreiras; as gestões ineficientes; as soluções de-

sastrosas. As tretas; os disfarces; os biombos; as ocultações; as dissimulações; os encortinamen-

tos; as imposturas. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica na construção da consciência políti-

ca; o binômio indignação cosmoética–revolução pacífica. 

Interaciologia: a interação políticas públicas–desenvolvimento social; a interação privi-

légio de poucos–sacrifício de muitos; a interação gestão irresponsável–regressismo evolutivo. 

Trinomiologia: as políticas não alinhadas ao trinômio holofilosófico universalismo-ma-

xifraternismo-Cosmoética; as decisões majoritárias inseridas no trinômio da erronia erro-enga-

no-omissão; as lideranças aliciadas pelo trinômio sexo-dinheiro-poder; a Socin acometida pelo 

trinômio desemprego-pobreza-criminalidade; o trinômio ditatorial abuso de autoridade–abuso 

de direito–abuso de poder. 

Polinomiologia: os atos públicos no polinômio âmbito municipal–âmbito estadual–âm-

bito federal–âmbito internacional; o descaso com o acesso universal ao polinômio bens mate-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17541 

riais–bens culturais–bens educacionais–bens evolutivos; a ineficiência no polinômio infraestrutu-

ra básica–segurança ambiental–educação qualificada–liberdade de expressão; a viciosidade no 

polinômio feudalismo-clientelismo-lobismo-bacharelismo. 

Antagonismologia: o antagonismo orientar / mandar; o antagonismo dirigir / dominar. 

Politicologia: a autocracia. 

Legislogia: as leis ineficientes na coibição dos abusos políticos; a lei do retorno patoló-

gico (revertério); as leis da interprisão grupocármica. 

Mitologia: a ascensão e queda dos mitos políticos; a grandeza e decadência das perso-

nalidades míticas carismáticas. 

Holotecologia: a socioteca; a politicoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimento-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Antipoliticologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Intrafisicolo-

gia; a Interassistenciologia; a Interprisiologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Priorologia; 

a Discernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; o eleitorado; as personalidades paranoides; as consciên-

cias vendidas ao poder do momento. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o governante; o político profissional; o cidadão;  

o príncipe das trevas; os eleitores de cabresto; os agentes secretos. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a governante; a política profissional; a cidadã;  

a princesa das trevas; as eleitoras de cabresto; as agentes secretas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sa-

piens parapoliticologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo 

sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens megagestor; o Ho-

mo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens publicola; o Homo sapiens publicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: política pública errada parcial = a aplicada em determinado setor da 

administração da coisa pública; política pública errada completa = a ditadura. 

 

Culturologia: a cultura da Politicologia; a cultura da Sociologia; a cultura da Demo-

cracia; a cultura da consciência política; os conflitos culturais. 

 

Tipologia. Segundo a Paradireitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 tipos 

de políticas públicas, básicas, a serem observadas pelos governantes lúcidos: 

01.  Políticas públicas de alfabetização. 

02.  Políticas públicas de alimentação e nutrição. 

03.  Políticas públicas de assistência social. 

04.  Políticas públicas de comunicação. 

05.  Políticas públicas de defesa dos direitos humanos. 

06.  Políticas públicas de direitos dos subumanos. 

07.  Políticas públicas de Economia. 

08.  Políticas públicas de Educação. 

09.  Políticas públicas de emprego, trabalho e renda. 

10.  Políticas públicas de esporte e lazer. 

11.  Políticas públicas de habitação. 
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12.  Políticas públicas de inclusão digital. 

13.  Políticas públicas de inclusão social. 

14.  Políticas públicas de informação. 

15.  Políticas públicas de proteção à infância e à adolescência. 

16.  Políticas públicas de radiodifusão. 

17.  Políticas públicas de recurso hídricos. 

18.  Políticas públicas de saneamento básico. 

19.  Políticas públicas de saúde. 

20.  Políticas públicas de Saúde Mental. 

21.  Políticas públicas de segurança. 

22.  Políticas públicas de sustentabilidade. 

23.  Políticas públicas de turismo. 

24.  Políticas públicas de uso e ocupação do solo. 

25.  Políticas públicas do ambiente (Ecologia). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Antipoliticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 45 

categorias de empreendimentos políticos podendo ser cosmoeticamente considerados errados, en-

ganosos ou desviantes: 

01.  Acobertamento. O marketing político impeditivo do debate sobre os grandes temas 

do Estado. 

02.  Amaurose. A rendição tradicional à “Realpolitik”. 

03.  Autocracia. A dominação carismática e o culto ao personalismo. 

04.  Bitolamento. O paroquialismo interiorota. 

05.  Burocracia. A leniência quanto à burocracia caótica. 

06.  Confusismo. A indiferenciação entre Direito e Política ou Paradireito e Parapoliti-

logia. 

07.  Cooptações. A cooptação rotineira dos movimentos sociais. 

08.  Corporativismo. O corporativismo despudorado e desenfreado. 

09.  Dependência. A regulação sem independência. 

10.  Descaminho. A falta de políticas públicas, condição própria do Estado Bestial ou 

Associal. 

11.  Descontinuidade. A descontinuidade administrativa. 

12.  Deseducação. A negligência quanto à educação pública formal. 

13.  Desmotivação. A falta de motivação das decisões. 

14.  Despriorização. A negligência quanto a medidas invisíveis de prevenção e de pre-

caução. 

15.  Desrespeito. A falta de respeito ao devido processo legal. 

16.  Dogmatismo. O dogmatismo e a intolerância quanto aos pensamentos diferentes. 

17.  Economia. O modelo de crescimento econômico a qualquer preço, cacoete do capi-

talismo selvagem. 

18.  Eleições. A insistência em eleições simplificadas e plebiscitárias. 

19.  Exclusões. O desestímulo à participação direta. 

20.  Fisiologismo. A governabilidade obtida por meio do fisiologismo. 

21.  Formalismo. O formalismo utilizado para esconder a dominação repressiva. 

22.  Funcionalismo. O aumento demagógico do contingente de funcionários públicos. 

23.  Golpismo. A manutenção do excesso de regras para vender facilidades. 

24.  Ineficácia. A falta de “trade-off” entre equidade e eficiência. 

25.  Internacionalismo. A política externa quando orientada por partido específico. 

26.  Intransparência. A opacidade, inclusive a falta de transparência da consecução or-

çamentária. 

27.  Secretismo. As votações secretas. 

28.  Materialismo. A visão materialista de povo, com falta de visão multidimensional da 

Socin. 
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29.  Meios. A falácia “realista”, maquiavélica, segundo a qual os fins justificariam os 

meios. 

30.  Mercado. A ditadura de mercado. 

31.  Microvisão. A falta de visão de longo prazo e, paradoxalmente, do senso de ur-

gência. 

32.  Moralismo. A vivência do moralismo político em lugar da Moralidade. 

33.  Negociatas. O Balcão de Negociações. 

34.  Partidarismo. A partidarização da gestão pública. 

35.  Patrimonialismo. A confusão entre as esferas pública e privativa. 

36.  Personalismo. A quebra da impessoalidade e o excesso de discricionariedade. 

37.  Populismo. O populismo demagógico antipopular. 

38.  Pragmaticidade. O pragmatismo de resultados a qualquer preço. 

39.  Prerrogativas. As prerrogativas injustificadas. 

40.  Psicossomaticidade. O emotivismo fossilizante. 

41.  Repressão. A visão marcadamente repressiva do Direito. 

42.  Saúde. A negligência quanto à saúde pública. 

43.  Sofismas. Os sofistas de aluguel. 

44.  Tráfico. O tráfico de influências para obter vantagens indevidas. 

45.  Tributação. O regressivismo tributário e iníquo, especialmente por meio de tributa-

ção indireta. 

 

Sintomas. Eis, por exemplo, resumidamente, na ordem alfabética, 10 sintomas sociais 

comuns da Patologia das políticas públicas erradas: 

01.  Antidemocracia. O ato de dar baixa na democracia. 

02.  Belicismo. O ato de pôr-se em armas contra vizinhos. 

03.  Cinzas. O ato de botar cinzas nos olhos da população. 

04.  Contra. O ato de ser contra. 

05.  Escondimento. O ato de esconder o jogo político. 

06.  Farda. O ato de manchar a farda. 

07.  Litígios. O ato de criar litígios internacionais a fim de se impor. 

08.  Quebra. O ato de quebrar o sistema de garantias dos direitos do Homem. 

09.  Show. O ato de dar espetáculos públicos de grandeza. 

10.  Travões. O ato de travar os passos dos cidadãos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a política pública errada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

05.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

06.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

07.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 

09.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Hibernação  política:  Politicologia;  Nosográfico. 

11.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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14.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Publícola:  Politicologia;  Nosográfico. 

 

EM  FUNÇÃO  DA  MIOPIA  DE  INÚMEROS  GOVERNANTES  

ANTE  A  FRATERNIDADE,  TORNA-SE  RELEVANTE  APON-
TAR  COSMOETICAMENTE,  URBI  ET  ORBI,  AS  DIATRIBES  

E  OS  DESMANDOS  DAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  ERRADAS. 
 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, perante as políticas públicas erra-

das? Na condição de cidadão, você ajuda o Estado apontando os desvios dos governantes? 
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P O L Í T I C O    I N T E R M I S S I V I S T A   
( P A R A P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O político intermissivista é a conscin, homem ou mulher, ex-aluna de Cur-

so Intermissivo (CI) pré-ressomático, com lucidez e discernimento sobre a proéxis pessoal de 

exercer voluntariamente função pública, de maneira cosmoética, em prol da instalação do Estado 

Mundial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo política deriva do idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios do 

Estado; a administração pública”. Apareceu no Século XV. O prefixo inter procede do mesmo 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra missão provém igualmente 

do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mit-

tere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII. O su-

fixo ista procede do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Político cursista pré-ressomático. 2.  Político ex-aluno do CI. 3.  Po-

lítico elder. 4.  Estadista cosmovisionário. 

Neologia. As 3 expressões compostas político intermissivista, político intermissivista jú-

nior e político intermissivista sênior são neologismos técnicos da Parapoliticologia. 

Antonimologia: 1.  Político não intermissivista. 2.  Político indiferente evolutivo. 3.  Po-

lítico sem proéxis. 4.  Político sem Curso Intermissivo.  

Estrangeirismologia: o evolucionarium motu continuum; o senior citizen; o rapport as-

sistencial; a higher social position; o rapport multimilenar entre as conscins.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à recuperação magna de cons. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Políti-

ca: habilidade interpessoal. Merecemos melhores políticos. 

Coloquiologia. Eis 6 expressões populares de contraposição ao político intermissivista 

cosmoético: nenhum político presta; todo político é ladrão; político é tudo igual; político bom  

é político na cadeia; político só quer levar vantagem; só tem político safado.  

Citaciologia: – O preço que os homens bons pagam pela indiferença às questões públi-

cas é ser governado pelos homens maus (Platão, 428–347 a.e.c.). A lei natural é a fonte da lei ci-

vil; quem ignora a natureza, ignora a política (Charles de Montesquieu, 1689–1755). Em políti-

ca, tal como na moral, é um grande mal não fazer o bem, e todo cidadão inútil deve ser conside-

rado um homem pernicioso (Jean Jacques Rousseau, 1712–1778). Se os homens são puros, as leis 

são desnecessárias, se os homens são corruptos, as leis são inúteis (Thomas Jefferson, 1743– 

–1826). No final de contas, o valor de um Estado é o valor dos indivíduos que o compõem (John 

Stuart Mill, 1806–1873).  

Ortopensatologia. Eis, duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, relativas ao tema: 

1.  “Político. O megatrafor do político é a probidade, assim como o seu megatrafar  

é a corrupção”. 

2.  “Politicologia. A honestidade é a melhor política”. 

 

Filosofia: a Holofilosofia na condição de Filosofia Política embasadora das decisões.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal político cosmoético; a reurbanização do holopen-

sene político; o materpensene parapolítico cosmoético; o heterodesassédio do holopensene bélico 

da política-partidária; os benignopensenes; a benignopensenidade; a autopensenidade altruística; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; 
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a cosmopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoe-

ticopensenidade. 

 

Fatologia: o poder intrafísico, temporário, obnubilando o intermissivista; a proposta de 

sistema de governo cosmoético; o uso correto da máquina administrativa; a doação da remunera-

ção; a doação do tempo sem interesse; o não acumpliciamento de troca de cargos; a campanha 

limpa e honesta; o marketing político transparente; a rede de intermissivistas voluntários em prol 

da eleição; a ciência do governo dos povos a favor de todos, desinteressadamente; a civilidade 

nos debates políticos; a desconstrução dos argumentos durante a exposição de propostas; a since-

ridade da campanha; o cientista do Estado milenar; a condição do animal político cosmoético as-

sumido; a liberdade de expressão equilibrada; o livre arbítrio maduro integral; a aglutinação de 

trafores na política; o refazimento holocármico; o exercício da política cosmoética na condição de 

estágio para instalação do Estado Mundial no Planeta; a infiltração cosmoética planejada e bem 

executada; a manutenção da lucidez e discernimento cosmoético nos ambientes patológicos;  

o não acumpliciamento político; a isenção cosmoética; a autoridade moral; a Cognópolis enquan-

to Proto-Estado Mundial; a necessidade de outras aberturas de caminho para o Estado Mundial;  

o vínculo consciencial aplicado às esferas públicas; a campanha política cosmoética; a manuten-

ção da clareza e transparência de propósitos altruístas cosmoéticos perante o atual ambiente polí-

tico; a manutenção do argumento íntegro e do ineditismo apesar das oposições e opiniões contrá-

rias da massa impensante; a quebra de paradigmas; os precedentes políticos cosmoéticos; a fun-

ção política ainda exigindo debates entre intermissivistas; a Conscienciologia quebrando barreiras 

e ultrapassando fronteiras; a conjunção de esforços; o voto consciente e responsável dos intermis-

sivistas lúcidos e com autodiscernimento; a imperturbabilidade diante dos ataques; a ficha limpa 

desarmando qualquer tentativa de difamação, calúnia ou injúria; as organizações do terceiro setor 

prestadoras de serviços do bem-estar social; a ajuda espontânea e efetiva; a adaptabilidade consci-

encial às circunstâncias intrafísicas; os riscos de desvio de proéxis; o jogo de cintura cosmoético; 

a diplomacia; o poliglotismo; o combate à corrupção do jeitinho brasileiro; a conduta flexível; os 

hábitos anticosmoéticos; os vícios morais refletindo o umbigão e desrespeitando os direitos alhei-

os; as falácias lógicas justificando os erros e as autocorrupções; a atuação do político intermissi-

vista enquanto agente antigargalo e reurbanizador na esfera pública; as concessões cosmoéticas;  

a autocentragem cosmoética; a empatia; os padrões civilizados de convivência combatendo a jei-

tolândia brasileira; a intencionalidade lúcida, racional e cosmovisiológica embasando as deci-

sões; a impessoalidade nos tratamentos; a intercompreensão; a brandura; as alternativas válidas 

rumo à solução ideal; o posicionamento grupal cosmoético; a complementação de tarefa cosmo-

ética; a possível retomada de tarefa a maior pós Curso Intermissivo; a ousadia cosmoética; a con-

secução de proéxis; a recuperação de cons colaborando com o exercício do poder consciencial;  

o autexemplarismo cosmoético promovendo o abertismo às neoideias; a potência aglutinadora 

cosmoética; a cosmovisão orientando as decisões cosmoéticas; a reurbex.  

 

Parafatologia: o conhecimento do estado vibracional (EV) profilático aplicado pelos go-

vernantes intermissivistas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as inspirações extrafísi-

cas cosmoéticas; a comunex Interludium; as retrovidas no regime de Estado absolutista influenci-

ando, anacronicamente, os posicionamentos atuais; a autoconscientização multidimensional (AM) 

quanto aos parafatos determinando as decisões políticas; a sustentação do hetero e autodesassé-

dio; o autoparapsiquismo lúcido, na condição determinante da concessão cosmoética; a Geopolíti-

ca Desassediadora; a Parageopolítica Antiassédio.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex promovendo insights para encontrar  

a melhor solução cosmoética; o sinergismo Direitologia-Paradireitologia-Cosmoeticologia; o si-

nergismo Políticologia-Parapolíticologia; o sinergismo da coerência persistente entre projeto- 

-planejamento-consecução.   
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Principiologia: o princípio da liberdade; o princípio da transparência; o princípio cos-

moético de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio da razoabilidade ou proporcionali-

dade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios cosmoéticos orientando as pon-

derações e dirigindo as políticas públicas; o princípio de os fins não justificarem os meios; o prin-

cípio do não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da economia de bens; o prin-

cípio “se algo não é bom, não adianta fazer maquiagem”; o princípio da exaltação e valorização 

do autodiscernimento; o princípio administrativo pensar globalmente–agir localmente; o princí-

pio da igualdade dos direitos; o princípio da interassistencialidade; o princípio da megafraterni-

dade; o princípio característico da estrutura constitucional do Estado; o princípio diretor da 

ação do governo; o princípio da descrença (PD).  

Codigologia: os códigos do poder político; o código pessoal de Cosmoética (CPC) fun-

damentado no detalhismo teático dos princípios cosmoéticos; o código grupal de Cosmoética 

(CGC); a exemplaridade do código pessoal de Cosmoética dos evoluciólogos. 

Teoriologia: a teoria das ideias; a teoria da interpretação dos fatos e parafatos; a teoria 

da democracia pura ou direta; a teoria da interprisão grupocármica demonstrando as conse-

quências  do acumpliciamento anticosmoético; a teoria da autocoerência; a teoria da evolução 

por meio dos autesforços; a teoria da intercooperação mundial. 

Voluntariologia: o voluntariado político; o voluntariado interassistencial sem radica-

lismos nem doutrinações; o exemplarismo do voluntariado estadista impactando nas reurbins  

e reurbexes; o voluntariado estatal nos ensaios do Estado Mundial; o voluntariado se expandindo 

aos agentes políticos, agentes públicos e servidores públicos.  

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica da omissuper; a técnica da incorrup-

tibilidade cosmoética; as técnicas das ações políticas cosmoéticas.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Paradi-

reitologia; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.  

Efeitologia: o efeito da pressão político-partidária na manutenção da coerência cosmo-

ética; os efeitos sadios dos posicionamentos cosmoéticos convergentes com exercício político 

correto; os efeitos gerais na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito halo das neoideias; o efeito 

halo das políticas públicas sobre os cidadãos; os efeitos interprisidiários dos desmandos políti-

cos; o efeito positivo da ortopensenidade; o efeito das energias conscienciais (ECs) dinamizado-

ras objetivando a interassistencialidade; os efeitos da manutenção do comportamento honesto de-

corrente da autoincorruptibilidade.  

Neossinapsologia: as neossinapses formadas a partir do raciocínio lógico; as neossi-

napses do egocídio cosmoético contínuo; a criação de neossinapses da abnegação cosmoética.  

Ciclologia: o ciclo vicioso da corrupção; o ciclo da autovivência teática; o ciclo dos fa-

tos e parafatos; o ciclo útil das discussões públicas até chegar às realizações governamentais;  

o ciclo das reações em cadeia das gestões consecutivas do Estado; o ciclo seriexológico; o ciclo 

dos ajustes grupocármicos proporcionados pelas concessões cosmoéticas. 

Enumerologia: as ações políticas; as agendas políticas; as alianças políticas; as cam-

panhas políticas; as condutas políticas; as conjunturas políticas; as posturas políticas. 

Binomiologia: o binômio pedagógico transmissão de informação–incitação à autorre-

flexão; o binômio líder político–próceres liderados; o binômio autoconscientização cosmoética– 

–responsabilização; o binômio indignação cosmoética–revolução pacífica; o binômio autocríti-

ca-heterocrítica na construção da consciência política; o binômio Direito-Paradireito; o binômio 

Política-Parapolítica; o binômio autoincorruptibilidade-heteroincorruptibilidade.  

Interaciologia: a interação Política Interna–Política Externa; a interação assuntos pri-

vativos–assuntos públicos; a interação Política Nacional–Política Internacional; a interação po-

líticas públicas–desenvolvimento social; a interação depuração autopensênica–amadurecimento 

consciencial.  
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Crescendologia: o crescendo liderança–orientação administrativa integrada; o cres-

cendo compreensão-intercompreensão-intercooperação-megafraternidade; o crescendo recupe-

ração de cons magnos–amplitude interassistencial universalista; o crescendo exigência-conces-

são; o crescendo Ética-Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio político patológico populismo-demagogismo-corrupcionis-

mo; o trinômio manifestar-opinar-contribuir. 

Polinomiologia: o polinômio transcendente Parassociologia-Paradireitologia-Paradi-

plomacia-Parapoliticologia; o discurso no polinômio âmbito municipal–âmbito estadual–âmbito 

federal–âmbito internacional. 

Antagonismologia: o antagonismo orientar / mandar; o antagonismo dirigir / orientar; 

o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo jeitinho brasileiro / flexibi-

lidade cosmoética; o antagonismo consciência política / inconsciência política; o antagonismo 

politicólogo / politicastro; o antagonismo cargo governamental / proselitismo partidário; o anta-

gonismo interesses grupais / interesses egoicos; o antagonismo indignação cosmoética / reativi-

dade anticosmoética; o antagonismo concessão cosmoética / acumpliciamento anticosmoético;  

o antagonismo posicionamento pessoal / posicionamento grupal; o antagonismo anticosmoética  

/ Cosmoética.  

Paradoxologia: o paradoxo coletivo do culto amaurótico da personalidade política po-

pulista. 

Políticologia: a eliminação da corruptocracia; a evitação inteligente e profilática da au-

tocracia; a proexocracia; a teática da democracia; a voluntaciocracia; a lucidocracia; a assisten-

ciocracia; a cosmoeticocracia.  

Legislogia: o respeito individual e governamental às leis promulgadas pelo Estado; a lei 

do maior esforço; a aplicação calculada da lei da economia de males; a consideração lúcida sobre 

a lei da ação e reação; as leis do parapsiquismo na atuação direta com os amparadores de função; 

o estudo aprofundado das leis do Paradireito e da Cosmoética. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a parapsicofilia; a para-

políticofilia; a autodiscernimentofilia; a verbaciofilia; a teaticofilia; a autexemplofilia; a assisten-

ciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.  

Fobiologia: a neofobia; a superação da fobia do posicionamento pessoal; a decidofobia; 

a fobia às neoideias; a cosmoeticofobia.  

Sindromologia: a superação da síndrome do poder intrafísico.  

Maniologia: as falácias lógicas justificando a mania do jeitinho brasileiro na administra-

ção da res publica; a politicomania.  

Mitologia: a ascensão e queda dos mitos políticos; o combate aos mitos milenares. 

Holotecologia: a teaticoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a diplomacioteca;  

a politicoteca;  a administroteca; a cosmoeticoteca.  

Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Politicologia; a Governologia; a Argumento-

logia; a Debatologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Maxi-

proexologia; a Interassistenciologia; a Eticologia; a Ortopensenologia; a Coerenciologia; a Holo-

maturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência política; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o ser politizado; a conscin cosmoeticista;  

a consciex cosmoeticista.  

 
Masculinologia: o político intermissivista; o auxiliar da reurbanização da Baratrosfera 

política moderna; o político cosmoético; o político maxifraterno; o homem público exemplarista 
cosmoético; o federalista; o confederalista; o déspota; o político independente; o político honesto; 
o político sábio; o político pacificador; o assessor da reurbex; os amigos do Transmentor; o exem-
plarista; o líder cosmoético; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cogno-
polita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-
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ciencioterapeuta; o conviviólogo; o atacadista consciencial; o duplista; o proexista; o proexólogo; 
o reeducador; o político profissional; o político anticosmoético; o político corrupto; o político sec-
tário; o político demagogo; o político belicista; o homem público disfuncional; o estadista bairris-
ta; o evoluciente; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 
o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o vo-
luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmoeticista; o evoluciólogo. 

 
Femininologia: a política intermissivista; a auxiliar da reurbanização da Baratrosfera po-

lítica moderna; a política cosmoética; a política maxifraterna; a mulher pública exemplarista cos-
moética; a federalista; a confederalista; a déspota; a política independente; a política honesta;  
a política sábia; a política pacificadora; a assessora da reurbex; as amigas do Transmentor;  
a exemplarista; a líder cosmoética; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista;  
a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra;  
a consciencioterapeuta; a convivióloga; a atacadista consciencial; a duplista; a proexista; a proe-
xóloga; a reeducadora; a política profissional; a política anticosmoética; a política corrupta; a po-
lítica sectária; a política demagoga; a política belicista; a mulher pública disfuncional; a estadista 
bairrista; a evoluciente; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofi-
exista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; 
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmoeticista; a evolucióloga.  

 
Hominologia: o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo 

sapiens maturus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens 
communicologus; o Homo sapiens megagestor; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapi-
ens publicola; o Homo sapiens cosmoethicus.  

 
V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: político intermissivista júnior = a conscin proexista política jejuna reali-

zando pela primeira vez, de maneira lúcida e com discernimento, o propósito da recomposição 
grupocármica; político intermissivista sênior = a conscin proexista veterana realizando, com des-
treza cosmovisionária, a infiltração política cosmoética, anônima, com metas magnas de concreti-
zação das bases do Estado Mundial e consolidando a libertação policármica. 

 
Culturologia: a cultura da Politicologia; a cultura de paz; a cultura da autopenseniza-

ção cosmoética; a cultura do autexemplarismo cosmoético; a cultura da Cosmoética.  

 
Paraprofilaxia. Segundo a Interprisiologia, vale a pena o político intermissivista ficar 

atento aos mataburros, às pressões mesológicas da Socin Patológica, ainda predominantes nas es-
feras públicas nesta Era da Reurbex. 

Intrafisicalidade. Sob a ótica da Direitologia, as leis brasileiras ainda exigem filiação 
partidária como requisito à candidatura à cargo político. A fim de respeitar esta condição ainda 
retrógrada diante do princípio universalista regente do futuro Estado Mundial, a conscin política  
intermissivista necessita aplicar o princípio da economia de males: é menos pior se filiar a fim de 
realizar a proéxis a contento a cometer omissão deficitária e não adentrar no ambiente político em 
razão do apartidarismo pessoal.  

Tendência. Em consonância com a Politicologia, a exigência de filiação partidária tende 
a desaparecer e a candidatura a cargos politicos acontecerá com plena força aos moldes da con-
corrência independente. Nos Estados Unidos da América, Inglaterra e Nova Zelândia, por exem-
plo, há a possibilidade de candidato apartidário.  

Interação. Pela Evoluciologia, o futuro da relação Estado-Sociedade está no intercâmbio 
entre as funções tradicionalmente atribuídas a ambos, onde a sociedade realizará também as fun-
ções do Estado e ele também passará a atuar com base no voluntariado. Além do Estado estimular 
o terceiro setor através de benefícios e incentivos fiscais, abrir-se-á à inclusão do voluntariado in-
terna corporis. 

Isolacionismo. Concordante com a Sociologia, ainda há hoje, predominantemente, fun-
cionamento paralelo entre a Sociedade Organizada e o Estado.  
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Infiltração. Conforme a Infiltraciologia, o caminho de concretização do Estado Mundial 
requer aumento de intermissivistas infiltrados cosmoéticos atuando de maneira voluntária, anôni-
ma e com vínculo consciencial nas 3 esferas do poder estatal: Executivo, Legislativo e Judiciário.  

Transição. De acordo com a Voluntariologia, enquanto não for possível renunciar aos 
vencimentos, cabe a doação integral dos proventos recebidos a instituições idôneas do terceiro se-
tor. O futuro do Estado-Sociedade parece estar na parceria mais próxima entre os primeiro e se-
gundo setores a partir da prestação de serviço voluntário profissional pelo terceiro setor e, de ou-
tro lado, voluntários doando gratuitamente o trabalho na administração pública. 

Poder. Segundo a Cosmoeticologia, a atuação voluntária do agente político intermissi-
vista espelha poder cosmoético passível de exemplificar no dia a dia lisura moral e autodiscerni-
mento nas priorizações essenciais da população. 

 
VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o político intermissivista, indicados para a expansão das 
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:  

01.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 
02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 
03.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
04.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 
06.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 
07.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 
08.  Flexibilidade  cosmoética:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 
09.  Governante:  Politicologia;  Neutro. 
10.  Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
11.  Jeitinho  brasileiro:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 
12.  Poder:  Politicologia;  Neutro. 
13.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 
14.  Política  pública  errada:  Antipoliticologia;  Nosográfico. 
15.  Proto-Estado  Mundial:  Parassociologia;  Neutro. 

 

O  POLÍTICO  INTERMISSIVISTA,  PIONEIRO  NA  FUNÇÃO,  
DEVE  SER  AUTEXEMPLARISTA  COSMOÉTICO,  EM  PROL  

DA  INSTALAÇÃO  DO  ESTADO  MUNDIAL  EM  PLANETA  AIN-
DA  DOMINADO  PELAS  CONSCIÊNCIAS  REURBANIZADAS. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca atuar hoje, aqui, agora, de modo concreto, 

no sentido de viabilizar o projeto parapolítico da sociedade mais interassistencial? Já consegue 
colocar em prática, na Socin, o aprendizado do CI com vistas à instalação de holopensene cosmo-
ético universalista?  

 
Bibliografía específica: 
 
1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 
1.325. 

 
A. L. R. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17551 

P O L U I Ç Ã O    AT M O S F É R I C A  
( P R O F I L A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A poluição atmosférica é o ato ou efeito de sujar, contaminar, alterar 

nocivamente a qualidade do ar terrestre por meio da emissão de gases, partículas sólidas e / ou 

energias, provenientes da ação humana, ou naturais, impactando na saúde das conscins e demais 

vidas, a flora e fauna planetária. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo poluir vem do idioma Latim, polluo, “molhar; umedecer; sujar; 

poluir; manchar; macular; denigrir; desonrar”. Apareceu no Século XVI. A palavra poluição 

surgiu no Século XIX. O elemento de composição atmo deriva do idioma Grego, atmós, “vapor, 

ar, gás”. A palavra esfera procede do idioma Latim, sphaera, “esfera; globo”, e esta do idioma 

Grego, sphaîra, “todo corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos diversos em forma redonda; 

globo terrestre”. Surgiu no Século XV. O termo atmosférico apareceu em 1844. 

Sinonimologia: 1.  Poluição do ar atmosférico. 2.  Poluição da camada gasosa do Globo 

terrestre. 3.  Poluição do fluido gasoso terrestre. 4.  Poluição da camada gasosa terrestre. 5.  Con-

taminação da camada gasosa planetária. 

Antonimologia: 1.  Higidez da camada gasosa terrestre. 2.  Poluição da litosfera.  

3.  Limpidez do ar atmosférico. 4.  Atmosfera intrafísica homeostática. 

Estrangeirismologia: os particles less than 10 micrometres in diameter (PM10); a  po-

luição indoor and outdoor; a condição inconveniente das respiratory illnesses and allergic reacti-

ons; a importância das air quality acts and regulations; o smog sendo resultado do smoke e fog, 

encontrados em grandes cidades devido a utilização de fossil fuels, reagindo com a luz solar cri-

ando subprodutos, o photochemical smog; a preocupação da manutenção da quality of life no Pla-

neta, representada através de organismos tendo em destaque a Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Profilaxiologia Planetária. 

Citaciologia: – A ameaça mais perigosa ao meio ambiente de nosso Planeta talvez não 

seja representada pelas ameaças estratégicas propriamente ditas, mas por nossa percepção des-

sas ameaças, pois a maioria ainda não aceita o fato de que a crise que enfrentamos é extrema-

mente grave (Albert Arnold Gore Jr., 1948–). 

Ortopensatologia: – “Atmosfera. Procure sempre a melhor e mais cosmoética atmos-

fera para viver porque todo holopensene tende a manter o seu status quo específico de modo per-

manente. A egrégora, até certo ponto, é extremamente neofóbica e apriorista”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autovigilância; os estultopensenes; a estulto-

pensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os ignoropensenes; a ignoropensenidade; 

os lacunopensenes; a lacunopensenidade; a fôrma holopensênica autengessante, habituando o in-

divíduo à condição insalubre; os patopensenes; a patopensenidade; a poluição holopensênica tor-

nando o ambiente intoxicado; os nosopensenes esterilizantes; a nosopensenidade; os dolopense-

nes; a dolopensenidade os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratec-

nopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene pessoal da saúde física e ambiental. 

 

Fatologia: a poluição atmosférica; a poluição do primeiro e principal alimento do soma, 

o ar atmosférico limpo; os hábitos comportamentais inapropriados à saúde; o aquecedor a parafi-

na; o aquecedor a gás; o aquecedor a lenha; a utilização de combustíveis fósseis nas atividades 
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humanas; a emissão de gases das chaminés; a dessoma prematura em consequência do entupi-

mento da chaminé; o escândalo da adulteração nos motores diesel, maquiando os testes de emis-

sões de gases, envolvendo 16 montadoras, em 2016; a poluição matando 1,4 milhão de pessoas 

precocemente na China (Ano-base: 2014); a instalação de domos nas regiões de Pequim, China, 

para criar “oásis” de ar limpo; a futura categorização de cidadãos ricos em áreas atendidas pelos 

domos e os pobres à mercê da poluição; as doenças asmáticas; as doenças pulmonares; a insufici-

ência respiratória consequente de anos de exposição a contaminantes; os danos somáticos irrever-

síveis; a redução do tempo de vida útil; a perda da maxiproéxis grupal; a dessoma precoce; o ma-

crossoma ajudando a sobrevivência em cidades insalubres; a influência da direção dos ventos fa-

vorecendo a dispersão e redução da concentração da poluição; o problema de exceder os valores 

limites estabelecidos, necessitando ações de precaução, de alertas e de emergência; os poluentes 

secundários e precursores; a identificação das fontes; o enquadramento legal; a eficácia de planos 

e programas redutores de emissão de poluentes atmosféricos; a ilusão da regularidade; as aparên-

cias enganosas; o aumento do número de carros e veículos pesados nas cidades; a emissão de mo-

nóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e óxidos de nitrogênio (NOx) pelo transporte 

rodoviário; a emissão de CO, CO2, SO2 e NOx pelas usinas termoelétricas; o aumento da popula-

ção residente nos grandes centros; a agricultura poluidora; os diversos tipos de câncer relaciona-

dos à poluição; o detalhe decisivo da qualidade do ar nos ambientes; o autodesrespeito; o silêncio 

omissivo; a recusa em falar; a artimanha demagógica; a trapaça; a intencionalidade anticosmoéti-

ca; a revolução científico-tecnológica; a industrialização e a alteração das camadas físico-quími-

cas da atmosfera terrestre; a poluição energética; a poluição eletromagnética; as medidas de segu-

rança; a opção pela correção; a qualificação das escolhas; o experimento contribuindo para a vali-

dação das técnicas propostas; a melhoria contínua das normas de fabricação e controles de emis-

são dos poluentes; a monitorização dos índices dos grandes centros urbanos, rurais e ambientes 

nativos; a monitorização da fauna e flora quanto aos resultados da poluição atmosférica; a saúde 

mais vulnerável das crianças e idosos; os ecossistemas ainda intocados, protegidos da ação do ho-

mem; a manutenção da qualidade do ar. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermis-

sivo (CI) e a capacitação de consciências para mitigar as decorrências da poluição; a revivência 

holobiográfica patológica; a negligência aos cuidados do soma instigada pelas companhias extra-

físicas; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal perante agentes nocivos 

à saúde; a projeção vexaminosa; a inspiração amparadora; a pressão das parapatologias baratros-

féricas; as manifestações dos Serenões trabalhando nos fatores climáticos e a hipótese de auxílio 

na minimização da poluição; a macrossomaticidade; a lucidez multidimensional quanto à busca 

de superar a longevidade das últimas retrovidas, favorecendo a maturidade consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico desinformação–despretensão pesquisística;  

o sinergismo ação-reação; o sinergismo inação–efeito gravoso; o sinergismo negativo ambiente 

desarmônico–holossoma desarmônico; as sinergias nefastas dos contaminantes atmosféricos;  

o sinergismo organização-saúde; o sinergismo ambiente sadio–soma sadio; o sinergismo promo-

ção da saúde–proteção da saúde; o sinergismo intrafisicalidade-sutilidade. 

Principiologia: o princípio de cuidar da saúde pública; o princípio anticosmoético de 

olhar a vantagem imediata, desconsiderando as consequências; o princípio negligente “ninguém 

se importa”; o princípio de haver técnica para tudo; o princípio “se não presta, não presta mes-

mo”; a vivência do princípio da descrença (PD); os princípios prevencionistas. 

Codigologia: o código ambiental; o código pessoal de Cosmoética (CPC) ineficaz quan-

to à preservação do soma e do ambiente; o código de trânsito; o negócio afetando o código gru-

pal de Cosmoética (CGC) impactando nesta e em futuras gerações; o código de Defesa do Consu-

midor; os códigos de Ética; o Código Penal. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17553 

Teoriologia: a teoria e a prática da saúde consciencial; a teoria das interprisões grupo-

cármicas; a teoria do paradever da preservação ambiental; a teoria da relação toxidade–tolerân-

cia somática; as teorias da Físico-Química; as teorias das fontes e dispersões dos poluentes. 

Tecnologia: as paratécnicas sutis influenciando os fenômenos atmosféricos; as técnicas 

e meios de controle da poluição ambiental; as técnicas e metodologias de monitoramento; a téc-

nica do uso da tipologia adequada de máscaras em função dos poluentes críticos; a técnica da 

utilização dos alertas, sirenes e ações coletivas previamente planejadas; a técnica dos socorros 

urgentes; a técnica de simulacros, simulações de emergência, prevenindo e orientando ações in-

dividuais e grupais; a técnica do uso da imprensa na gestão de crise; a técnica do apoio tarístico. 

Voluntariologia: a ação global do voluntário planetário; o voluntário da reurbaniza-

ção; a herança interassistencial da tares em artigos, livros, a escrita em si, através do voluntariado 

nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexo-

logia (maxiproéxis); o laboratório conscienciológico das Autorretrocogniciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassi-

tenciologia; o Colégio Invisível da Autopensenologia; o Colégio Invisível da Automentalsomato-

logia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia. 

Efeitologia: os efeitos ambientais sentidos nas próximas existências, fruto da inação co-

letiva atual; os efeitos imediatos; os efeitos mediatos no ato de acumular de micropartículas nos 

pulmões; o efeito da carboxihemoglobina; o efeito de micropartículas em suspensão, podendo pe-

netrar profundamente nos pulmões, atingindo os alvéolos pulmonares; os efeitos do ozônio (O3) 

troposférico no ser humano e na redução do crescimento das plantas; os efeitos do dióxido de en-

xofre (SO2) nos seres vivos, na acidificação das águas e dos solos, reduzindo a taxa fotossintética 

dos vegetais; os efeitos dos óxidos de nitrogênio nas lesões reversíveis e irreversíveis nos pul-

mões e a degradação da vegetação; os efeitos das ações anticosmoéticas. 

Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio de autorreflexão; as neossi-

napses da autossegurança ambiental atmosférica. 

Ciclologia: o ciclo dos poluentes; o ciclo interprisão grupocármica–vitimização–recom-

posição–libertação–policarmalidade; o ciclo produção de poluentes–reação planetária; o ciclo 

sustentável; o ciclo erro-retratação; o ciclo de ressomas-dessomas;  o ciclo multiexistencial pes-

soal (CMP). 

Enumerologia: a atmosfera tóxica, imprópria; a atmosfera acinzentada; a atmosfera no-

civa à fauna e flora; a atmosfera monitorada; a atmosfera cancerígena; a atmosfera aceleradora do 

envelhecimento; a atmosfera limpa, ideal. 

Binomiologia: o binômio Ecossistema-Humanidade; o binômio desorganização ambien-

tal–doença; o binômio gestão pública–saúde pública; o binômio Crenciologia-Pesquisologia;  

o binômio legislação-fiscalização; o binômio Cosmoética–preservação ambiental; o binômio in-

teresse econômico–sustentabilidade; o binômio prevenção-negligência. 

Interaciologia: a interação fontes antropogênicas–fontes naturais; a interação cons-

réus-desmatamento; a interação reurbex–controle ambiental; a interação poluentes primários– 

–reações fotoquímicas; a interação pressão holopensênica–acidentes ambientais. 

Crescendologia: o crescendo atividade humana descontrolada–atividade humana moni-

torada; o crescendo degradação atmosférica–sustentabilidade ambiental; o crescendo interven-

ção ambiental assediadora–intervenção ambiental amparadora; o crescendo teoria-teática;  

o crescendo falta de educação ambiental–ações ambientais avançadas; o crescendo insalubre- 

-saudável. 

Trinomiologia: o trinômio educação–atitudes preventivas–monitoramento atmosférico; 

o trinômio combustível fóssil–poluentes aéreos–doenças evitáveis; o trinômio poluidor aerodis-

persoides-gases-vapores; o trinômio indústria-governo-sociedade; o trinômio cosmovisão-maxi-

fraternismo-autotransafetividade. 
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Polinomiologia: o polinômio despoluidor pacifismo-intercooperação-descentralização- 

-traforismo; o polinômio cooperação interassistencial–amparo de função–hierarquia evolutiva– 

–maxiproéxis grupal. 

Antagonismologia: o antagonismo efeito agudo (imediato) / efeito crônico (mediato);  

o antagonismo ar puro / ar poluído; o antagonismo ar sem cheiro / ar aromatizado. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto menor as partículas em suspensão na atmosfera, 

maiores os riscos à saúde; o paradoxo de as festas do pó colorido (festivais Holi), serem lindas 

aos olhos e nocivas aos pulmões; o paradoxo de o gás CO2 não ter cheiro, mas ser altamente pe-

rigoso e fatal. 

Politicologia: a política do mediatismo; as políticas negligentes e genuflexas ao capital 

financeiro; a política pública ineficiente. 

Legislogia: a lei do menor esforço levando a consequências desastrosas; a lei N. 1.413, 

de 14 de agosto de 1975; a lei N. 6.938, de 31 de agosto de 1981, atribuindo competências ao 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); a lei N. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,  

a Lei dos Crimes Ambientais; a lei da atratibilidade social e parassocial. 

Maniologia: a mania de não dar valor ao ar respirado; a mania da pseudonormalidade;  

a mania da autossabotagem; a patomania. 

Mitologia: o mito da inexistência de problemas se a mídia não os divulga; o mito de  

o cheiro gostoso fazer bem à saúde. 

Holotecologia: a criticoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a absurdoteca; a soma-

toteca; a prioroteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Profilaxiologia; a Mesologia; a Somatologia; a Grupocarmolo-

gia; a Enganologia; a Conviviologia; a Harmoniologia; a Reeducaciologia; a Antiproexologia;  

a Intrafisicologia; a Autexperimentologia; a Holossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin vulgar; a isca humana lúcida; a isca humana in-

consciente; o pré-serenão; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a cons-

cin longeva. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o estudante; o professor; o pesquisador; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; 

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a estudante; a professora; a pesquisadora; 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 cons-

ciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens negligens; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens patiens; 

o Homo sapiens determinatum; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; 

o Homo sapiens interassistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poluição atmosférica natural = a produzida pelos fenômenos da Nature-

za, ao modo das poeiras de desertos lançados de continente a outro, dos gases, poeiras e cinzas 

emitidos por vulcões e pelo espalhamento dos pólens e espros de fungos eliminados por determi-

nadas plantas; poluição atmosférica antropogênica = a produzida, direta ou indiretamente, pela 

atividade humana, ao modo das queimas de combustíveis fóssseis, a poeira gerada no atrito dos 

pneus nas rodovias e a utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas químicas. 

 

Culturologia: a cultura do consumismo desenfreado; a cultura do desmatamento; a cul-

tura do negocinho; a cultura da procrastinação; a cultura do extrativismo; a cultura da falta de 

cuidado, preservação ambiental e sustentabilidade; a cultura da falta de checkups; a cultura da 

falta de preocupação com o amanhã. 

 

Fundamentos. Pelos estudos da Prevenciologia, eis 7 exemplos de poluentes, quanto  

à origem primários (emitidos e expelidos diretamente á atmosfera) ou secundários (derivados de 

reações físico-químicas a partir dos primários), dispostos em ordem alfabética: 

1.  Compostos orgânicos voláteis (COV): a crescente emissão de compostos contendo 

carbono lançados à atmosfera, derivados principalmente da queima de combustível fóssil e pro-

cessos industriais, sendo poluente primário, participante da produção do ozônio troposférico, po-

luente secundário. 

2.  Dióxido de carbono: a crescente emissão desse gás obtido através de reação química 

completa de oxidação do carbono, inodoro, produzido pela Natureza além da atividade humana, 

sendo poluente primário. 

3.  Dióxido de enxofre: a crescente emissão, reflexo de processos industriais e queima 

de combustíveis fósseis de gás incolor, denso, de odor forte, tóxico, classificado em poluente pri-

mário. Na atmosfera, solubiliza-se em ácido sulfuroso, gerando chuva ácida, poluente secundário. 

4.  Monóxido de carbono: a crescente emissão desse gás muito tóxico, inodoro, incolor 

e insípido, produzido pela oxidação incompleta do carbono, tendo a principal origem,  

a queima de combustíveis fósseis, classificado em poluente primário. 

5.  Óxidos de nitrogênio: a crescente formação a partir da queima de combustíveis a al-

tas temperaturas, tornando poluente primário, podendo ficar vários dias na atmosfera transfor-

mando em ácido nítrico (origem de chuva ácida) e nitratos, poluente secundário. 

6.  Ozônio: a crescente formação, decorrente da reação da radiação solar através dos 

compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio. Inicialmente, poluentes primários, geram o 

ozônio, nocivo devido ao poder oxidante, classificado em poluente secundário. Contudo, é natural 

e desejado na estratosfera (10 a 50 Km da superfície terrestre), atuando no papel de filtro solar 

planetário. 

7.  Partículas diminutas (inferior a 2,5μm, PM2,5): a crescente formação de partículas 

em suspensão na atmosfera é proveniente de fontes díspares, a exemplo do desgaste dos pneus de-

vido ao tráfego intenso, movimentação de terrenos em terraplanagem, siderurgias, mineradoras, 

processamento de cereais e cinzas vulcânicas, classificados em poluentes primários. 

 

Tabelologia. Eis, sob a ótica da Parapatologia, 22 consequências, em ordem alfabética, 

quanto à nocividade da poluição atmosférica e poluentes correlacionados: 

 

Tabela  –  Efeitos  dos  poluentes  /  Poluentes principais 

 

N
os

 Efeitos dos poluentes Poluentes principais 

01. 
Acentuar efeitos dos poluentes ácidos 

nas vias respiratórias inferiores 
Partículas em suspensão 

02. Acidificação das águas e solos SO2 
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N
os

 Efeitos dos poluentes Poluentes principais 

03. 
Agravante de problemas 

cardiovasculares 
SO2 

04. Asfixia CO 

05. Asma Partículas em suspensão 

06. Bronquite  NOx e Partículas em suspensão 

07. Bronquite crônica e enfisemas NOx 

08. 
Corrosão de edifícios, materiais de 

construção 
SO2 

09. Danos nos tecidos das folhas NOx 

10. 
Degradação de materiais, a exemplo 

borracha 
O3 

11. Dessoma CO e Partículas em suspensão 

12. Dificuldade respiratória CO 

13. Dor de cabeça O3 

14. Edema pulmonar, em doses elevadas NOx 

15. Irritação das mucosas dos olhos O3 e SO2 

16. Irritação das vias respiratórias Partículas em suspensão, O3 e SO2 

17. 
Lesões reversíveis e irreversíveis nos 

alvéolos pulmonares 
NOx 

18. Manchas nas folhas O3 

19. 
Redução da fotossíntes em plantas 

por ação ácida 
SO2 

20. Redução da visibilidade Partículas em suspensão 

21. Redução do crescimento em plantas  O3 e SO2 

22. Tosse O3 e Partículas em suspensão 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a poluição atmosférica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Detalhe  decisivo:  Cosmossintesologia;  Neutro. 

04.  Erro  sutil:  Errologia;  Nosográfico. 

05.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

06.  Ilusão  da  regularidade:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Intrafisicalidade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Irresponsabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Leviandade  somática:  Antiproexologia;  Nosográfico. 

10.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

11.  Megaproblema:  Megaproblematicologia;  Homeostático. 

12.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 
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13.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15.  Tecnofilia:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  ATO  DE  ACORDAR  ÀS  AÇÕES  PREVENCIONISTAS,  
ATENUADORAS  DA  POLUIÇÃO  ATMOSFÉRICA  DE  QUAL-

QUER  ORIGEM  E  NATUREZA,  É  VITAL  PARA  A  HOMEOS-
TASE  DE  TODO  ECOSSISTEMA  DE  AGORA  E  SEMPRE. 

 

Questionologia. Quais ações você, leitor ou leitora, já adotou em vida para mitigar os 

efeitos da poluição atmosférica? Reconhece as vantagens evolutivas em trabalhar em prol da pre-

servação da qualidade da atmosfera terrestre? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Shataloff, André; Avaliação da Qualidade do Ar na Região de Setúbal: 114 p.; 8 caps.; 21 tabs.; 30 fig.;  

4 índices; 3 quadros; 29,5 x 21,5 x 15 cm; enc; Provas para obtenção do grau de Mestre em Gestão Integrada da Quali-

dade, Ambiente e Segurança – Instituto Superior de Educação e Ciências; Lisboa, PT; 2013, páginas 15 a 35. 
2.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia: 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índi-

ces; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 

Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 223 e 398. 
3.  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 38, 303, 310, 311, 524 e 620. 

 

A. S. H. 
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P O L U I Ç Ã O    L U M I N O S A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A poluição luminosa é o ato ou efeito da alteração da luminosidade natural 

causada pela difusão da luz artificial excessiva emitida geralmente por grandes centros urbanos, 

tais como luzes externas nos edifícios, anúncios e iluminação pública, trazendo consequências ne-

gativas à saúde humana, interferência nos ecossistemas e na observação astronômica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo poluir vem do idioma Latim, polluo, “molhar; umedecer; sujar; po-

luir; manchar; macular; denigrir; desonrar”. Apareceu no Século XVI. A palavra poluição surgiu 

no Século XIX. O vocábulo luminoso procede do idioma Latim, luminosus, “o que brilha”, de lu-

men, “luz; janela”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Contaminação luminosa. 2.  Conspurcação da claridade. 3.  Nocivi-

dade do fluxo eletromagnético luminoso. 4.  Radiação luminosa agressora. 6.  Assédio energético 

luminoso. 7.  Poluição não ionizante brilhante. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo poluição: 

antipoluição; autopoluição; despoluente; despoluição; despoluída; despoluído; despoluidor; des-

poluidora; despoluir; despoluível; impoluibilidade; impoluível; impoluta; impoluto; megapolui-

ção; polução; polucional; poluente; poluibilidade; poluída; poluído; poluidor; poluidora; poluir; 

poluível; poluta; poluto. 

Antonimologia: 1.  Antipoluição luminosa. 2.  Proteção de espectro visível e invisível. 

3.  Proteção luminosa. 4.  Auxílio energético luminoso. 5.  Claridade benévola. 6.  Radiação lumi-

nosa benfazeja. 7.  Filtro de radiação ultravioleta (UV). 8.  Bloqueador de luminosidade. 

Estrangeirismologia: o ultraviolet A (UVA) ondas compridas; as lâmpadas de black li-

ghts emitindo ondas compridas de UVA; o sky glow observado nas fotos tiradas por satélites da 

Terra à noite; o glare causando a cegueira momentânea, atrapalhando a visão ao focar na direção 

da luz; o light trespass iluminando o ambiente mesmo com todas as luzes de casa desligada; o li-

ght clutter, favorecendo distração de obstáculos e confusão; a over illumination gerando o desper-

dício de energia; os colateral effects; o aftershock; o side-effect; o after effect; o blackout utiliza-

do nas janelas para inibição da luz externa; o edifício inglês Walkie-Talkie. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância da evitação dos estímulos luminosos no autequilíbrio. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde física; o holopensene pessoal da autovigi-

lância; os estultopensenes; a estultopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os ig-

noropensenes; a ignoropensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; a fôrma holopensê-

nica autengessante; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes esterilizantes; a noso-

pensenidade; os dolopensenes; a dolopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes;  

a paratecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a poluição luminosa; a poluição de espectro visível e invisível; a excessiva 

iluminação das cidades; a iluminação pública dentro de casa; a soma de milhares de pequenas 

fontes luminosas presentes em adensamentos humanos; a alteração do padrão natural claro-escuro 

ambiental; a fonte luminosa ofuscadora; o farol alto; o desnorteamento momentâneo; a perda da 

função da bioluminiscência; o desaparecimento dos vagalumes e pirilampos; a desorientação de 

tartarugas; o desvio das rotas imigratórias de pássaros; a revolução científico-tecnológica; a alte-

ração das cores dos objetos dentro de casa; a industrialização e a alteração das camadas físico- 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17559 

-químicas da atmosfera terrestre; os hábitos comportamentais inapropriados à saúde; o aumento 

das horas de trabalho diárias em prol da produtividade; as alterações fisiológicas em consequência 

da exposição luminosa; a máquina de bronzeamento artificial; a cirurgia de catarata; o câncer de 

pele, tumor cutâneo; o carcinoma basocelular (CBC); o carcinoma espinocelular (CEC); o mela-

noma; a acne; a melatonina; a fotossensibilidade; a luz visível danificando os tecidos e o DNA 

das células da pele; os melasmas; a queratose; o exame superficial dos fatos; o apego afetivo às 

ideias, conceitos e convicções; a ilusão da regularidade; as aparências enganosas; o erro primário 

da abordagem superficial aos fatos; o adiamento indefinido quanto a troca das lâmpadas fluores-

centes; o autodesrespeito; a integração das causalidades às paracausalidades; a insônia; as altera-

ções nas taxas metabólicas; os danos somáticos irreversíveis; a redução do tempo de vida útil;  

a autexclusão da maxiproéxis grupal; a dessoma precoce; o silêncio omissivo; a artimanha dema-

gógica; a trapaça; a intencionalidade anticosmoética; a medida de segurança; a defesa natural da 

pele; o costume; o diagnóstico do problema luminoso; a opção pela correção; a qualificação das 

escolhas; a opção para fazer acontecer o melhor para todos; o experimento contribuindo para  

a validação das técnicas propostas; a melhoria contínua das normas de fabricação de luminárias 

externas; a monitorização dos projetos de iluminação das cidades; o detalhe decisivo; a importân-

cia da Ecologia para a sobrevivência da Humanidade; a monitorização da fauna e flora quanto às 

decorrências da poluição luminosa; os ecossistemas protegidos da ação do homem ainda intoca-

dos; a ação assediadora da luz dos ambientes, afetando diretamente a qualidade de vida, seja em 

ação imediata ou mediata. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do domínio do estado vibracional (EV) profiláti-

co; o Curso Intermissivo (CI); a negligência aos cuidados do soma instigada pelas companhias 

extrafísicas; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal perante agentes 

nocivos à saúde; a projeção vexaminosa; a inspiração amparadora; a incidência da leviandade so-

mática na atual Humanidade terrestre alimentando e sendo alimentada por parapatologias bara-

trosféricas; as manifestações dos Serenões; a lucidez quanto à busca de superar a longevidade das 

retrovidas, favorecendo a maturidade consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico de erros sutis produtores de grande equívo-

co; o sinergismo ação-reação; o sinergismo inação-efeito; o sinergismo negativo retro-holosso-

ma desarmônico–neo-holossoma desarmônico; as sinergias do desequilíbrio; o sinergismo orga-

nização-saúde; o sinergismo promoção da saúde–proteção da saúde; o sinergismo intrafisicali-

dade-sutilidade; o sinergismo ambiente sadio–soma sadio. 

Principiologia: o princípio anticosmoético de olhar a vantagem imediata, desconside-

rando as consequências; o princípio de levar vantagem em tudo; o princípio negligente “se nin-

guém se importa, qual o motivo de se preocupar?”; o princípio de haver técnica para tudo; a fal-

ta da vivência do princípio da descrença (PD); o princípio “se não presta, não presta mesmo”;  

o princípio da prevenção. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) deficitário quanto aos cuidados do 

soma e do ambiente; o mercantilismo afetando o código grupal de Cosmoética (CGC) impactan-

do nas gerações contemporâneas e futuras, desde a saúde da população ao ecossistema; o código 

de defesa do consumidor; os códigos de ética; o código penal; o código de trânsito; o código am-

biental. 

Teoriologia: a teoria e a prática da existência humana sadia; a teoria das interprisões 

grupocármicas; a teoria do paradever da preservação ambiental; a teoria dos efeitos imediato  

e mediato. 

Tecnologia: as sutilezas paratécnicas; a técnica de diminuir a emissão de luz durante  

a noite para o céu; a técnica da substituição de lâmpadas fluorescentes por LED com proteção 

UV; a técnica de colocar película bloqueadora ou cortinas blackouts em janelas domésticas;  

a técnica de se manter áreas, parques, reservas ambientais sem a poluição luminosa; a técnica da 
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utilização dos óculos escuros em ambientes muito claros, com proteção UV; a técnica de constru-

ir estradas equipadas com barreiras, proteção à luz alta vinda dos carros do sentido oposto, per-

mitindo melhor viagem noturna. 

Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia; a herança interassistencial da tares 

em artigos e livros, através do voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da maxiproéxis; o laborató-

rio conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Autorretrocog-

niciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomato-

logia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;  

o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia. 

Efeitologia: os efeitos cancerígenos da lâmpada fluorescente; os efeitos mediatos da as-

sociação dos efeitos da luz artificial e da luz solar à Humanidade, hoje cancerígena; os efeitos 

mutagênicos; o efeito acumulativo da luz artificial no ciclo vital vegetal; os efeitos dos desman-

dos humanos no ecossistema planetário; a insônia enquanto efeito do excesso de iluminação ex-

terna nos quartos; os efeitos das ações anticosmoéticas; os efeitos dos abusos físicos no próximo 

neossoma; a inação coletiva gerando os efeitos ambientais sentidos nas próximas existências. 

Neossinapsologia: a construção de neossinapses por meio de autorreflexão; as neossi-

napses da autossegurança luminosa. 

Ciclologia: as interferências nos ciclos circadianos pela exposição excessiva à luz e con-

sequente baixos níveis de melatonina; o ciclo ação-reação; o ciclo causa-efeito; o ciclo erro-re-

tratação; o ciclo interprisão grupocármica–vitimização–recomposição–libertação–policarmali-

dade; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a iluminação irregular; a iluminação excessiva; a iluminação ofuscante; 

a iluminação favorável ao erro; a iluminação agressiva; a iluminação cancerígena; a iluminação 

aceleradora do envelhecimento. 

Binomiologia: o binômio desorganização-doença; o binômio imprecisão-erro; o binô-

mio Ecossistema-Humanidade; o binômio Crenciologia-Pesquisologia; o binômio teática-teoria; 

o binômio conscin inexperiente-conscin experiente. 

Interaciologia: a interação efeitos mediatos–negligência; a interação predisposição ge-

nética–assédio luminoso; a interação paragenética-genética; a interação população-habitat;  

a interação proteção-prevenção; a interação patologia-desorganização. 

Crescendologia: o crescendo efeito pessoal da poluição luminosa–efeito planetário da 

poluição luminosa; o crescendo mancha de pele–melanoma maligno; o crescendo iluminação ex-

cessiva–iluminação adequada; o crescendo teoria-teática; o crescendo insalubre-saudável. 

Antagonismologia: o antagonismo efeito agudo (imediato) / efeito crônico (mediato). 

Paradoxologia: o paradoxo de a luz, base da vida, também poder matar. 

Politicologia: as políticas públicas de iluminação; a pigmentocracia; a reurbanocracia;  

a política do mediatismo, sem o olhar a longo prazo; as políticas negligentes e genuflexas ao capi-

tal; a política pública errada. 

Legislogia: a lei da segurança da radiação não-ionizante; as leis de trânsito; a lei de 

iluminação pública; a lei de biossegurança; as leis de proteção ambiental; a lei da causa e efeito;  

a lei do menor esforço levando a consequências desastrosas. 

Maniologia: a mania da autossabotagem; a patomania. 

Mitologia: o mito da inexistência de problemas se a mídia não os divulga. 

Holotecologia: a problematicoteca; a nosoteca; a pensenoteca; a absurdoteca; a somato-

teca; a prioroteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Somatologia;  

a Grupocarmologia; a Enganologia; a Conviviologia; a Traforologia; a Reeducaciologia; a Anti-

proexologia; a Autexperimentologia; a Profilaxologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin vulgar; a isca humana lúcida; a isca humana in-

consciente; o pré-serenão; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a cons-

cin longeva. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o estudante; o professor; o pesquisador; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; 

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a estudante; a professora; a pesquisadora; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens noturnus; o Homo sapiens noc-

tivagus; o Homo sapiens noctivigilus; o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens inconsciens;  

o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sa-

piens interassistens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens praeparatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poluição luminosa direta = a agressão da luz artificial ostensiva, gerando 

efeitos imediatos ao soma humano, à fauna e à flora planetária; poluição luminosa indireta  

= a ação da exposição à luz artificial difusa e intensa, gerando efeitos mediatos, a longo prazo às 

pessoas, à fauna e à flora planetária. 

 

Culturologia: a cultura do consumismo desenfreado; a cultura do corpo bronzeado;  

a cultura do negocinho; a cultura da falta de preocupação com o amanhã; a cultura do extrativis-

mo; a cultura da falta de cuidado, preservação ambiental; a cultura da falta de checkups; a cultu-

ra da procrastinação. 

 

Taxologia. Eis, sob a ótica da Parapatologia, 10 condições nocivas enquanto efeitos da 

poluição luminosa, relacionadas na ordem alfabética: 

01. Acidente migratório: a influência nas rotinas migratórias dos pássaros devido às 

fontes artificiais de luz. 

02. Anticosmoética: a inescrupulosidade da indústria no capitalismo selvagem, man-

tendo a venda de lâmpadas fluorescentes, suspeitas por radiação nociva. 

03. Desequilíbrio do ecossistema: a perturbação da flora e fauna. 

04. Doença paradoxal: o uso continuado do filtro solar, mesmo em escritórios super 

iluminados por lâmpadas fluorescentes, predispõe ao câncer devido a aditivos químicos. 

05. Doenças silenciosas: as enfermidades assintomáticas minando silenciosamente as 

forças da conscin. 

06. Envelhecimento precoce: a radiação UV agindo na pele. 
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07. Falsa economia: a economia quanto ao uso do produto mais barato e poluidor. 

08. Hipoacuidade: a incuriosidade pesquisística. 

09. Modismos: o comércio do bronzeamento natural e artificial. 

10. Pele manchada: os sintomas somáticos desconsiderados. 

 

Otimizações. Segundo a Profilaxiologia, eis, a título de exemplos, 8 variáveis e as res-

pectivas posturas otimizadoras aplicáveis quanto à mitigação da poluição luminosa, em ordem 

alfabética: 

1.  Autoconscienciometria: o autodiagnóstico conscienciométrico quanto à prevenção 

de doenças e poluição ativa ou passiva da flora e fauna. 

2.  Avanço tecnológico: a troca das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. 

3.  Checkup: os exames médicos regulares e profilaxia somática. 

4.  Conceito: a valorização de projetos de iluminação de menor impacto ambiental. 

5.  Limite: a limitação da iluminação direcionada ao céu. 

6.  Organização pública: a normatização da iluminação pública evitando a incidência 

indesejada dentro de casas e apartamentos. 

7.  Pesquisa: o estudo e o controle das interações poluidoras. 

8.  Radiação: o controle da radiação das lâmpadas e televisores. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a poluição luminosa, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assédio  bioquímico:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Detalhe  decisivo:  Cosmossintesologia;  Neutro. 

04.  Erro  sutil:  Errologia;  Nosográfico. 

05.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

06.  Ilusão  da  regularidade:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Intrafisicalidade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Irresponsabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Leviandade  somática:  Antiproexologia;  Nosográfico. 

10.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

11.  Megaproblema:  Megaproblematicologia;  Homeostático. 

12.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

13.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Sutileza  técnica:  Autexperimentologia;  Neutro. 

15.  Tecnofilia:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  DESPERTAMENTO  QUANTO  ÀS  AÇÕES  PROFILÁTICAS,  
MITIGADORAS  DA  POLUIÇÃO  LUMINOSA  DE  QUALQUER  

ORIGEM  E  NATUREZA,  É  VITAL  PARA  A  HOMEOSTASE  

DA  COLETIVIDADE  NESTA  E  NAS  PRÓXIMAS  VIDAS. 
 

Questionologia. Você, leitou ou leitora, mantém-se atento(a) para a incidência de polui-

ção luminosa? Quais ações já adotou em vida para mitigar tais efeitos? 
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P O N D E R A Ç Ã O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ponderação é a capacidade de analisar, examinar, reflexionar, sopesar  

e julgar com racionalidade, acuidade, equilíbrio e autodiscernimento fatos, ideias, situações  

e perfis conscienciais para posterior posicionamento, decisão ou ação, sendo atributo mentalso-

mático utilizado pela consciência lúcida em busca de acertos evolutivos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ponderação provém do idioma Latim, ponderatio, “o pesar, pesa-

do; peso”, e este do ponderare, “pesar; calcular; ponderar”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Reflexão profunda. 2.  Prudência. 3.  Sensatez. 4.  Circunspecção.  

5.  Juizo crítico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do termo ponderação: 

autoponderação; desponderação; desponderada; desponderado; desponderar; equiponderação; 

equiponderada; equiponderado; equiponderância; equiponderante; equiponderar; imponderabi-

lidade; imponderação; imponderada; imponderado; imponderável; ponderabilidade; ponderada; 

ponderado; ponderador; ponderadora; ponderamento; ponderante; ponderar; ponderativa; pon-

derativo; ponderável; ponderosa; ponderoso; pseudoponderação. 

Neologia. As 3 expressões compostas ponderação básica, ponderação intermediária  

e ponderação avançada são neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 01.  Impaciência. 02.  Ímpeto. 03.  Impulsividade. 04.  Irreflexão.  

05.  Apriorismose. 06.  Intempestividade. 07.  Precipitação. 08.  Ilogicidade. 09.  Contrassenso. 

10.  Endosso sentimental. 

Estrangeirismologia: o stop profilático; a eliminação do overreacting; a análise dos fa-

tos e parafatos com pelos y señales; o think about; o think outside the box; a evitação da mete-

dura de pata; a profilaxia do patinazo evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autodesempenho evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Ponde-

ração é sabedoria. Quem pondera acerta. 

Citaciologia: – Mieux vaut réfléchir avant d’agir que regretter après avoir agi (Melhor 

refletir antes de agir que lamentar-se posteriormente, Demócrito, 460–370 a.e.c.). Face a qual-

quer ação, pondera os antecedentes e as consequências, e só depois, mas só depois, começa  

a executá-la (Epicteto, 55–135). O tempo de reflexão é uma economia de tempo (Públio Siro, 85– 

–43 a.e.c.). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios de origem turca e persa, respectivamente, capazes de 

explicitar o tema: – “Escutar mais de cem vezes, ponderar mil vezes, falar uma vez”. Le sage 

réfléchi avant d’agir (O sábio reflete antes de agir). 

Ortopensatologia: – “Ponderação. Ponderemos as ações. De supetão só espirro”.  

“A ponderação científica, técnica, racional e lógica é o caminho mais curto para se chegar à Sere-

nologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade; o holopensene pessoal da autor-

reflexão; o holopensene pessoal mentalsomático; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o hábito da ponderação 

lógica imunizando quanto às pressões patopensênicas; a retilinearidade pensênica; o holopensene 

mentalsomático homeostático favorecendo as autorreflexões e autoponderações. 
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Fatologia: a ponderação; a introspeção produtiva; o córtex pré-frontal; a inteligência 

contextual; o solilóquio profícuo; o acantoamento cosmoético; a acalmia mental; o ato de pensar 

antes de falar; o ato de ponderar antes de julgar; a racionalidade dos fatos; o cotejo lúcido de idei-

as; a proporcionalidade emocional; o ajuste do própio destino; o calculismo cosmoético; as deci-

sões de destino; o senso universalista; o olhar perspicaz; o sobrepairamento analítico; a elimina-

ção da impulsividade e da precipitação nas decisões; os achismos, preconceitos e apriorismos le-

vando à pseudoponderação; a ponderação leviana levando a conclusões errôneas ou incompletas; 

os arrebatamentos emocionais gerando interprisões grupocármicas; o subcérebro abdominal;  

a falta de ponderação perante as idiotices culturais; o uso automatizado da Tecnologia diminuindo 

o emprego da ponderação e da autocrítica; o porão consciencial na adultidade; a blasfêmia; a per-

cepção embotada pela emocionalidade; o uso de entorpecentes anulando ou distorcendo a capaci-

dade ponderativa; os agravantes e atenuantes atuando perante a Cosmoética; as conjunturas das 

maxiproéxis grupais; as conjunturas da proéxis pessoal; a autocrítica; a heterocrítica cosmoética; 

o curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma da Associação Internacional de Cons-

cienciometria Interassistencial (CONSCIUS) fomentando a ponderação de trafores, trafais e tra-

fares; a profilaxia do constrangimento; a eliminação do arrependimento; a paisagem inspiradora 

favorecendo a autorreflexão; o registro escrito explicitando a realidade multidimensional e facili-

tando a tomada de decisão; a ponderação necessária para discernir dentre os males o menor;  

a ponderação da conscin tenepessável; o ato de colocar os prós e contras na balança; o balanço 

existencial e a ponderação na meia-idade sobre o possível êxito evolutivo pessoal; a busca pela 

apreensão mais próxima da realidade; o abertismo consciencial qualificando a ponderação lógica; 

a ponderação sobre a imortalidade da consciência; as tertúlias conscienciológicas; as verdades re-

lativas de ponta. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desbloqueio pa-

rapsíquico descortinando a multidimensionalidade; a pangrafia qualificando a capacidade 

ponderativa do parapsíquico autocrítico lúcido; os Cursos Intermisivos (CIs) ao modo de câmara 

de autorreflexão; a projeção vexaminosa podendo levar à viragem de mesa; a projeções lúcidas 

(PLs) em comunex avançada levando à autorreflexão, ponderação e reciclagens intraconscien-

ciais; as extrapolações parapsíquicas levando à autorreflexão sobre a escala evolutiva e as priori-

zações pessoais; a visão panorâmica nas experiências de quase-morte (EQM); a sensibilidade 

necessária para identificar a ocorrência dos fenômenos e parafenômenos; a labilidade parapsíqui-

ca embotando os atributos mentaissomáticos; as achegas esclarecedoras de consciexes amparado-

ras; a cosmovisão dos evoluciólogos; a cosmovisão dos Serenões; as transmigrações interplanetá-

rias; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); os ângulos e parângulos da evolução; o paradigma 

consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ponderação-ação; o sinergismo patológico emocionali-

dade-irreflexão; o sinergismo percepções-parapercepções. 

Principiologia: o princípio universalista e cosmoético “aconteça o melhor para todos”; 

o princípio da primazia da racionalidade sobre a psicossomaticidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autodiscernimento multidimensional. 

Tecnologia: a técnica do uróboro introspectivo; a técnica da autorreflexão de 5 horas;  

a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica do 51%; a técnica do cosmograma amplian-

do a visão de conjunto; a técnica da circulação energética coronochacra-frontochacra; a técnica 

da projeção lúcida pelo mentalsoma; a técnica do Conscienciograma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Autoproexologia; os laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o la-

boratório conscienciológico Projetarium. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Recexo- 

logia. 

Efeitologia: o efeito profilático da ponderação racional; o efeito da ponderação lúcida 

na assertividade cosmoética. 

Ciclologia: o ciclo reflexão-ponderação-discernimento-ação; o ciclo senso de observa-

ção ativo–apreensão–associação–análise de ideias–elucubração; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP). 

Enumerologia: a ponderação na escolha do novo soma; a ponderação sobre a próxima 

família nuclear; a ponderação sobre a mesologia mais apropriada à próxima ressoma; a pondera-

ção sobre a dupla evolutiva (DE); a ponderação sobre as profissões evolutivas; a ponderação so-

bre a lógica da inversão existencial; a ponderação sobre as diretrizes da proéxis pessoal. O auto-

questionamento; a autopesquisa; a autocrítica; a autolucidez; a autanálise; o autodiscernimento;  

a autodecisão. 

Binomiologia: o binômio ponderação-anticonflituosidade; o binômino autodesassediali-

dade-mentalsomaticidade; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade; o binômio 

monovisão-cosmovisão; o binômio ponderação–livre arbítrio. 

Interaciologia: a interação evoluciólogo-intermissivista; a interação amparador extrafí-

sico–conscin intermissivista. 

Crescendologia: o crescendo Ética-Cosmoética; o crescendo valores intrafísicos–valo-

res evolutivos; o crescendo instinto-razão-autodiscernimento; o crescendo evolutivo dos atribu-

tos mentais. 

Trinomiologia: o trinômio mediação-ponderação-reconciliação; o trinômio retroideia- 

-ponderação-neoideia; o trinômio ponderação-comedimento-autodiscernimento; o trinômio erro- 

-ponderação-acerto; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação. 

Polinomiologia: o polinômio apreensão-interpretação-reflexão-ponderação-decisão;  

o polinômio lucidez-ponderação-discernimento-priorização-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / reação; o antagonismo consolação / esclare-

cimento; o antagonismo apriorismose / abertismo evolutivo; o antagonismo ponderação / emo-

ção; o antagonismo Mentalsomatologia / Subcerebrologia; o antagonismo julgamento lúcido  

/ endosso sentimental; o antagonismo ruminação mental / ponderação. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ser humano racional poder atuar irracionalmente. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito atuando na proéxis dos intermissivistas. 

Filiologia: a discernimentofilia; a logicofilia; a mentalsomatofilia; a autorraciocinofilia. 

Fobiologia: o excesso de ponderação levando à decidofobia. 

Sindromologia: a autossuperação da síndrome da vitimização; a supreção da síndrome 

do estrangeiro (SEST); a transposição da síndrome da autorresponsabilidade deslocada. 

Maniologia: a mania de “chorar o leite derramado”. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a logicoteca;  

a criticoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca facultando à autorreflexão e ponderação sobre Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP). 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Desassediologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Autocosmoeticologia; a Autolucidologia; a Autocosmovisiologia; a Proexologia; a Para-

direitologia; a Ortopensenologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser reflexivo; a conscin mentalsomática; a conscin lúcida; a consciex lú-

cida; a conscin cobaia; o ser desperto; a semiconsciex. 

Masculinologia: o intermissivista; o projetor lúcido assistencial; o agente tarístico;  

o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o tenepessista; o inversor; o reciclante existenci-

al; o mediador de conflitos; o conscienciólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo;  

o epicon lúcido; o desperto; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão. 
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Femininologia: a intermissivista; a projetora lúcida assistencial; a gente tarística; a am-

paradora intrafísica; a amparadora extrafísica; a tenepessista; a inversora; a reciclante existencial;  

a mediadora de conflitos; a consciencióloga; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a epicon 

lúcida; a desperta; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponderação básica = a da conscin lúcida ante as decisões de destino 

pessoais; ponderação intermediária = a da consciex intermissivista lúcida ante o planejamento da 

próxima ressoma; ponderação avançada = a do orientador evolutivo ante o maxiplanejamento das 

proéxis grupais. 

 

Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da autorreflexão. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ponderação, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Análise  de  ideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autorreflexão  de  5  horas:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Feedback  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Intempestividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

09.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

10.  Omniproporcionalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  da  autorreflexão:  Paradoxologia;  Neutro. 

12.  Perspicácia  estratégica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

13.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Sobreposição  mentalsomática:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOPONDERAÇÃO  LÓGICA,  COM  DISCERNIMENTO,  
FACULTA  À  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  A  MAXIMIZAÇÃO  DOS  

ACERTOS  EVOLUTIVOS  E  A  MINIMIZAÇÃO  DOS  ERROS,  
EVITANDO  DESVIOS  E  OMISSÕES  ANTIPROEXOLÓGICOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já tem o hábito da autorreflexão? Qual o nível de 

assertividade das automanifestações e quais acertos evolutivos vem obtendo a partir das autopon-

derações? 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17568 

Bibliografía  Específica: 

 

1.  Viera, 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 128. 
2.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi- 

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

578, 579, 586, 598, 601, 610, 614, 629, 630, 672, 794 e 808. 
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 48, 268, 

1.044, 1.048 e 1.102. 
4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 

652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 

megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.328. 

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 283. 
6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 373, 392, 
414, 482, 499, 504 e 567. 

 

A. B. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17569 

P O N T E    I N T E R C O N S C I E N C I A L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ponte interconsciencial é a ligação ou conexão construída ou estabeleci-

da entre consciências, intra e / ou extrafísicas afinizadas, em locais, ocasiões, condições ou situa-

ções capazes de facilitar a interação, favorecer neoencontros, fortalecer laços de amizade ou pro-

piciar reencontros e eventuais resgates grupocármicos fundamentais no ciclo evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra ponte provém do Latim pons, e esta do etrusco pont, pontis, pon-

te, “ligação; conexão; elo; associação; união; vínculo; relação”. Apareceu em 1813. O prefixo in-

ter deriva também do Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”; O termo consciência 

vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pes-

soas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este de conscire, “ter conhecimento de”. Sur-

giu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ligação interconsciencial. 2.  Junção interconsciencial. 3.  Via de 

acesso interconsciencial. 4.  Confluência entre consciências. 5.  Convergência interconsciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas ponte interconsciencial, ponte interconsciencial 

efêmera e ponte interconsciencial duradoura são neologismo técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Obstáculo interconsciencial. 2.  Barreira interconsciencial. 3.  Des-

conexão interconsciencial. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Experimentarium; o rapport entre consciên-

cias. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao estabelecimento e manutenção de vínculos interconscienciais evolutivos. 

Citaciologia: – Aquele que não pode perdoar os outros destrói a ponte sobre a qual ele 

mesmo deve passar (George Herbert, 1593–1633). O sábio dever ser tão capaz de fazer novos 

amigos que possa substituir os antigos sem perder o ritmo (Sêneca, 4 a.e.c.–65 e.c.). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Muro não. Ponte. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas relativas ao tema, citadas na ordem alfabética  

e classificadas em 2 subtítulos: 

1.  “Amizade. A amizade é o primeiro vínculo interconsciencial inquebrantável no ca-

minho da evolução”. 

2.  “Encontros. Somente encontramos diretamente as grandes consciências nos desem-

penhos dos atos assistenciais às consciências pequeninas”. “Quem vai ao lixão encontra moscas. 

Quem vai à boite encontra assediadores. Quem vai à Baratrosfera encontra assistíveis”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ne-

opensenes; a neopensenidade; o nível evolutivo estabelecendo o padrão de cada bolsão holopen-

sênico; a megaeuforização facilitando a renovação pensênica; o holopensene do Universalismo;  

o pensene estabelecendo o link instantâneo entre as consciências. 

 

Fatologia: a ponte interconsciencial; a quebra do gelo; a simpatia mútua; a superação do 

abismo das mágoas; a cura do abandono; a ausência de desejo de vingança; a evitação da rumina-

ção mental; as pontes alicerçadas na semelhança em lugar de julgamentos apoiados na diferença;  

a união potencializando a produtividade em equipe; as afinidades; os interesses em comum;  

o abertismo consciencial; o aproveitamento evolutivo das informações e interrelações; as palavras 
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construindo pontes comunicativas; o poliglotismo facilitando a intercomunicação; a reaproxima-

ção interconsciencial; os reencontros, reforçando os vínculos; a convivialidade compulsória;  

a quebra de vínculo rompendo a ponte interconsciencial; a incapacidade da vítima da doença de 

Alzheimer em estabelecer ponte com o próprio cuidador; a palavra-chave de acesso à memória, 

servindo de elo entre consciências; os meios eletrônicos de aproximação entre pessoas; a Internet 

sendo ponto de encontro das consciências em favor da interassistencialidade ou da assedialidade; 

o facebook; o E-mail; os cursos no formato Educação a Distância (EAD); a atuação do ombuds-

man, ouvidor-geral, crítico servindo de ponte entre o leitor e o autor; a atenção quanto às múlti-

plas oportunidades para conhecer novas consciências; os encontros de destino; a presença ou  

o encontro com pessoas intermediárias providenciais; os neoencontros; os laços de união já esta-

belecidos; as amizades enquanto pontes para novos amigos; os neocontatos proporcionando a edi-

ficação de várias pontes interconscienciais; a decisão em participar de eventos públicos; os con-

gressos; as feiras; os shows; os cursos; os seminários; os simpósios; os fóruns; as jornadas; as via-

gens; a Ponte Internacional da Amizade, entre Foz do Iguaçu (Brasil) e Ciudad del Este (Para-

guai); a Ponte Internacional da Fraternidade (Ponte Tancredo Neves), entre Foz do Iguaçu e Porto 

Iguaçu (Argentina); a Ponte da Intercooperação no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC) em Foz do Iguaçu, PR; a Holoteca enquanto ponte entre pesquisadores da Consciencio-

logia e da Socin; a Revista Interparadigmas conectando os cientistas de diferentes linhas de co-

nhecimento; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) enquanto agente aglutinador; as itinerân-

cias interassistenciais tarísticas; a ampliação do mundo pessoal; o Livro dos Credores pessoal en-

quanto ferramenta de conexão interconsciencial resgatogênica; a constituição da dupla evolutiva 

(DE) enquanto ponte para a construção de comunidades mais fraternas; as tertúlias consciencioló-

gicas sendo ponte de aproximação entre intermissivistas; a longevidade facultando o encontro 

com maior número de conscins e maior êxito na proéxis; as pontes interconscienciais enquanto 

pilares da auto e heterevolução. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os reencontros 

propiciados pela projetabilidade lúcida (PL); a predisposição à interassistência possibilitando os 

acessos às Centrais Extrafísicas; o assistente servindo de ponte entre amparador e amparando;  

o afrouxamento dos liames da interprisão grupocármica multisseculares; as pararreconciliações; 

as interfusões energéticas; a tenepes; as paracomunidades (comunexes). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo no Cosmos; o sinergismo interconsciencial; o sinergis-

mo das múltiplas culturas; o sinergismo das amizades evolutivas; o sinergismo proéxis individu-

al–proéxis grupal; o sinergismo funcional no grupo evolutivo; o sinergismo equipin-equipex. 

Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da inseparabilidade grupocármi-

ca; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio de causa e efeito; o princípio do vínculo 

evolutivo proexológico; o princípio da atração dos afins; os princípios cosmoéticos norteadores 

da evolução em grupo. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) aplicado ao convívio interconsciencial. 

Teoriologia: a teoria das relações humanas; a teoria das interprisões grupocármicas;  

a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do vínculo consciencial; a teoria da Conviviologia 

Cosmoética; a teoria da solidariedade interassistencial multidimensional; a teoria dos resgates 

extrafísicos. 

Tecnologia: a técnica do encontro extrafísico entre pesquisadores servindo de ponte de 

acesso entre conscins e consciexes; as neotecnologias fornecendo múltiplos canais comunicativos 

para encurtamento das distâncias interconscienciais; as técnicas paradireitológicas úteis às recon-

ciliações interconscienciais; as técnicas da Paradiplomacia aplicadas às aproximações intercons-

cienciais; a técnica de viver em grupo; a técnica da maxiproéxis. 

Voluntariologia: os vínculos interconscienciais proexológicos no voluntariado. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia;  

o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Te-

nepessologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico 

grupal Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmovisio-

logia. 

Efeitologia: o efeito halo do heteroperdão nas reaproximações; o efeito não raro positi-

vo de o funeral provocar o encontro de desafetos e, às vezes, reconciliações; o efeito da afinidade 

ou sintonia nas obras conscienciais. 

Neossinapsologia: a série de neossinapses provocadas pelo encontro com consciências 

de hierarquia evolutiva superior. 

Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica; 

o ciclo evolutivo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo encontros-despedidas; o ciclo dos 

encontros oportunizado pela função de gestor parapsíquico; o ciclo experimental sondagem-diag-

nóstico-solução; o ciclo da recomposição evolutiva interassistencial; o ciclo vida intrafísica–vida 

extrafísica; o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo agrupamento-diáspora-reagrupamento; o ci-

clo de causas-efeitos. 

Enumerologia: a ponte interconsciencial construída; a ponte interconsciencial interrom-

pida; a ponte interconsciencial destruída; a ponte interconsciencial recuperada; a ponte intercons-

ciencial de mão única; a ponte interconsciencial de múltiplas vias; a ponte interconsciencial con-

solidada. 

Binomiologia: o binômio consciência plural–rede interassistencial; o binômio amizade 

intrafísica–amizade extrafísica; o binômio intercompreensão-intercooperação; o binômio Cronê-

mica-Proxêmica; o binômio conscin-consciex; o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio 

admiração-discordância; o binômio autonomia individual–sustentabilidade grupal; o binômio 

força presencial–consciência atratora. 

Interaciologia: a interação resultante dos vínculos estabelecidos pelo cruzamento da 

ponte interconsciencial; a interação necessidades pessoais–necessidades grupais; a interação 

Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)–Socin–Sociex. 

Crescendologia: o crescendo abertismo consciencial–diálogo consciencial; o crescendo 

miniproéxis-maxiproéxis; o crescendo monólogo egocêntrico–diálogo interassistencial; o cres-

cendo fraternismo-Universalismo; o crescendo geopolítico localidade-país-continente-planeta. 

Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio mun-

dinho-interiorose-apriorismose; o trinômio afinidade-empatia-conexão; o trinômio amparador- 

-assistente-assistido. 

Polinomiologia: o polinômio centrífugo Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocar-

mologia-Policarmologia; o polinômio comunicativo contato telefônico–contato virtual–contato 

escrito–contato presencial; o polinômio consciência-energia-espaço-tempo. 

Antagonismologia: o antagonismo encontro / desencontro; o antagonismo aproximação 

/ afastamento; o antagonismo chegada / partida; o antagonismo Interprisiologia / Policarmolo-

gia; o antagonismo convívio social / isolamento; o antagonismo abismo / conexão; o antagonis-

mo ponte assistencial / ponte assediadora; o antagonismo acaso / antiacaso. 

Paradoxologia: o paradoxo da solidão diante da imensidão de pontes interconscienciais 

existentes. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da ação e reação; a lei da 

sincronicidade; a lei do gregarismo humano. 

Filiologia: a conscienciofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a antropofilia. 

Fobiologia: a superação da sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do autismo; a síndrome do ermitão; a síndrome da persona-

lidade antissocial. 

Mitologia: o mito da solidão. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17572 

Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a evolucioteca; a gregarioteca; a proje-

cioteca; a cognoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; Comunicologia; a Grupocarmologia; a Mesolo-

gia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Energossomatologia; a Sociologia; a Parassociologia; 

a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a personalidade atratora; a conscin 

aglutinadora; a conscin enciclopedista; a conscin líder; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o pesquisador; o assistente; o assistido; o ampara-

dor intrafísico; o amparador extrafísico; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista 

consciencial; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciotera-

peuta; o conviviólogo; o duplólogo; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o enciclopedista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a pesquisadora; a assistente; a assistida; a ampa-

radora intrafísica; a amparadora extrafísica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista 

consciencial; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciotera-

peuta; a convivióloga; a duplóloga; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofi-

exista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a enciclopedista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens trans-

formator; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens 

parapoliticologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponte interconsciencial efêmera = a dos colegas, construída e mantida 

pelo tempo necessário à realização de tarefas pontuais; ponte interconsciencial duradoura = a das 

amizades raríssimas, permanecendo em uso ao longo da seriéxis. 

 

Culturologia: a cultura da megafraternidade; a cultura da amizade sadia; a cultura da 

Conviviologia Multidimensional; a cultura da Conviviologia Evolutiva; a cultura da conviviali-

dade multiexistencial; a cultura da interassistência; a Multiculturologia Humana. 

 

Análise. Tendo em vista a Autenganologia, eis, em ordem alfabética, 7 exemplos de pos-

síveis equívocos interpretativos quanto ao conceito de ponte interconsciencial: 

1.  Adesão cega. A ponte interconsciencial não é agregação a sociedades com aceitação 

cega de certos sistemas ou doutrinas. 

2.  Aliança. A ponte interconsciencial não é pacto, tratado, acordo. 

3.  Casamento. A ponte interconsciencial não é vínculo conjugal ou forma de relaciona-

mento social. Não impõe obrigações mútuas. 

4.  Emparceiramento. A ponte interconsciencial não é associação em parceria. 

5.  Interprisão. A ponte interconsciencial não é comprometimento decorrente de ações 

anticosmoéticas entre consciências. 

6.  Unificação. A ponte interconsciencial não é integração ou anexação a único grupo. 

7.  Vínculo. A ponte interconsciencial não é liame trabalhista, familiar consanguíneo ou 

social. 
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Tabelologia. Pelo enfoque da Metaforologia, eis, na ordem alfabética, 7 exemplos de 

correlações entre variáveis observadas na construção de pontes físicas para transpor obstáculos lí-

quidos naturais e as ligações interconscienciais: 

 

Tabela – Analogia  Ponte  Física  /  Ponte  Interconsciencial 

 

N
os

 Ponte  Física Ponte  Interconsciencial 

1. 
Comprimento: a extensão é definida pela 

distância entre as margens. 

A distância entre as consciências é esta-

belecida além da geografia, pelos precon-

ceitos, nível cultural, social e evolutivo. 

2. 

Estrutura: a forma, as dimensões e os 

materiais da obra obedecem a critérios de 

funcionalidade, segurança, economia e es-

téticas. 

A comunicação, aceitação, desprendi-

mento e acolhimento definem em qual-

quer mesologia a qualidade das intera-

ções interpessoais. 

3. 

Infraestrutura: as fundações são determi-

nadas pelas características do terreno, da 

carga a suportar e da solidez desejada. 

As bases das interações podem ser super-

ficiais se há pouca afinidade ou empatia, 

ou profundas, nos casos de reencontros 

multisseculares.  

4. 

Largura: a amplitude do tabuleiro é pro-

jetada conforme o volume de tráfego pre-

visto.  

A abertura da via de acesso é função dos 

interesses e objetivos dos usuários: única 

via, onde o interesse em estabelecer con-

tato é unilateral; duas vias, a exemplo das 

duplas evolutivas; múltiplas vias, servin-

do para o acesso de várias consciências 

nas duas direções. 

5. 
Localização: a escolha do local leva em 

conta a facilidade da construção. 

A escolha do local leva em conta a facili-

dade de acesso às consciências afinizadas 

por ideias, interesses, tendências e gostos. 

6. 

Margens: a característica dos terrenos nas 

cabeceiras de acesso à obra demonstram  

a qualidade dos territórios a se conec-

tarem. 

A consciencialidade dos habitantes das 

duas margens pode variar. Porém o trân-

sito nos 2 sentidos sem aprisionar nin-

guém nem abandonar o próprio território, 

enriquece a ambos. 

7. 

Pilares: as características dos apoios re-

sultam das dimensões e da carga a su-

portar. 

As formas de comunicação entre as cons-

ciências variam conforme o ambiente: fa-

mília, trabalho, escola, bairro, vizinhança. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ponte interconsciencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02. Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03. Amigo  comum:  Conviviologia;  Neutro. 

04. Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

05. Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

06. Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

07. Conexão  acumulada:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08. Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

09. Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 
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10. Fundamentos  da  Conviviologia:  Holoconviviologia;  Neutro. 

11. Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12. Interdependenciologia:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

13. Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14. Relação  interconsciencial:  Paraconviviologia;  Neutro. 

15. Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

 

CONSTRUIR  PONTES  INTERCONSCIENCIAIS  E  TER  O  CUI-
DADO  DE  MANTÊ-LAS  EM  BOAS  CONDIÇÕES  DE  USO   

É  PRIMORDIAL  PARA  EVITAR  ROMPER  OS  ELOS  EVOLU-
TIVOS  INDISPENSÁVEIS  À  CONSECUÇÃO  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aproveita as oportunidades de encontros para es-

tabelecer pontes interconscienciais? Valoriza o princípio da admiração-discordância para manter 

abertos os caminhos de interação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 
x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 128. 

2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 585. 

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. 

 

M. M. R. 
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P O N T E    I N T E R P A R A D I G M Á T I C A  
( I N T E R P A R A D I G M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A ponte interparadigmática é a abordagem, assunto, termo, tema, conceito, 

construto, prática ou elemento permitindo a conexão, geralmente controversa, entre dois ou mais 

paradigmas e a consequente interlocução entre as respectivas comunidades científicas, intra e ex-

trafísicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo ponte vem do idioma Latim, pons, “ponte; ponte móvel usada 

nos assédios; prancha lançada de algum navio à terra para dar passagem”. Surgiu no Século XIII. 

O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”.  

O termo paradigma procede do idioma Grego, parádeigma, “modelo; exemplo”, e este do idioma 

Latim, paradigma, “paradigma; comparação”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Ponte entre paradigmas. 2.  Bisagra interparadigmática; interseção 

interparadigmática. 3.  Colóquio interparadigmático; diálogo interparadigmático. 4.  Contínuo in-

terparadigmático. 

Neologia. As 4 expressões compostas ponte interparadigmática, ponte interparadigmá-

tica teórica, ponte interparadigmática prática e ponte interparadigmática teática são neologis-

mos técnicos da Interparadigmologia. 

Antonimologia: 1.  Incomunicação interparadigmática. 2.  Conflito entre paradigmas; 

menosprezo entre paradigmas; rivalidade entre paradigmas. 3.  Descontinuidade interparadigmáti-

ca; ruptura interparadigmática. 

Estrangeirismologia: o rapport com consciexes ex-cientistas e ex-filósofos; o nephesh; 

a psyché; a energéia; o élan vital; o acid test do dogmatismo; os Institutes for Advanced Study; as 

Écoles des Hautes Études; a inevitável hybris evolutiva; a erweiterte Denkungsart. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Hermenêutica da evolução do conhecimento. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares atinentes ao tema: – Pontes 

unem fronteiras. Paradigmas evoluem dialogando. Levadiça, não. Fixa. 

Filosofia: a Filosofia da Liminaridade; a Dialética; a Hermenêutica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de abertismo; os interpensenes; a interpensenida-

de; o holopensene composto por variados paradigmas; a polipensenização; os contrapensenes;  

a contrapensenidade cosmoética; os batopensenes; a batopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os logopensenes; a logopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade. 

 

Fatologia: a ponte interparadigmática; a ponte interconsciencial; o paradigma pessoal;  

a mudança de paradigma pessoal; a transição interparadigmática; a mudança de paradigma filosó-

fico; a mudança de paradigma científico; a via de acesso para dentro e fora do paradigma; a vál-

vula de escape do paradigma; a transposição interparadigmática; a postura antidogmática; o fim 

da Escolástica; as controvérsias científicas; o título de doutorado enquanto senha de legitimação 

acadêmica; a função maxiproexológica do título de doutorado; a crise de crescimento paradigmá-

tico; a intenção sincera de escutar para encontrar similaridade temática interpessoal; a Interpara-

digmas – A Revista de Doutores da Conscienciologia; a interseção entre 3 círculos na logomarca 

da Revista Interparadigmas; o Colóquio Interparadigmas; as Excursões Interparadigmáticas;  

a ponte do Encontro de Visões de Mundo na Associação Internacional do Centro de Altos Estu-

dos da Conscienciologia (CEAEC); a Semana Paracientífica; o painel de Metodologia da Pesqui-

sa Conscienciológica; a ponte enquanto símbolo de integração; o convite para sair de si mesmo;  
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a pesquisa convencional interparadigmática; a pesquisa conscienciológica interparadigmática; 

as achegas matemáticas interparadigmáticas; os livros interparadigmáticos; os periódicos inter-

paradigmáticos; as instituições interparadigmáticas; os eventos interparadigmáticos; a interas-

sistência ao desenvolvimento da cientificidade; a nova medicina mentis conscienciológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ponte interdi-

mensional; a representatividade multidimensional; a interassistência a consciexes convalescentes 

do materialismo; a descoberta holobiográfica do holossoma; o uso do título de doutor para evoca-

ção interassistencial extrafísica; a interassistência a consciexes ex-cientistas e ex-filósofos a in-

gressarem no Curso Intermissivo (CI); o heterorrevezamento entre conscins maxiproexistas  

e consciexes intermissivistas; as inspirações extrafísicas interparadigmáticas; a expansão do coro-

nochacra; as evocações a cientistas convencionais e filósofos durante a tenepes; as projeções inte-

rassistenciais com consciexes cientistas convencionais e filósofos; as parassincronicidades inter-

paradigmáticas interassistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das vontades dos pesquisadores vanguardistas; o siner-

gismo interassistencial equipin-equipex. 

Principiologia: a ponderação quanto ao princípio do terceiro excluído; a crítica ao prin-

cípio da Navalha de Ockham. 

Codigologia: o código de conduta acadêmico; o código pessoal de Cosmoética (CPC); 

os códigos interpares. 

Teoriologia: as teorias dos paradigmas; a teoria da não-localidade quântica; as teorias 

da realidade; a teoria da interlíngua; a teoria da mentalidade alargada; a teoria da ação comu-

nicativa. 

Tecnologia: as técnicas de análise interparadigmática; as técnicas de pesquisa; a técni-

ca da paráfrase interassistencial; a técnica das aproximações compostas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; os laboratórios 

conscienciológicos enquanto pontes interparadigmáticas; o laboratório conscienciológico da Au-

toprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório consciencio-

lógico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; 

o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível predispondo às pontes interparadigmáticas; a função 

interparadigmática dos Colégios Invisíveis; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio 

Invisível da Colegiologia. 

Efeitologia: o efeito cascata da publicação interparadigmática; o efeito-halo; o efeito 

multidimensional das gescons interparadigmáticas; o efeito intraconsciencial interparadigmático 

dos neoposicionamentos; o efeito ricochete paradigmático; o efeito pêndulo paradigmático;  

o efeito de abertura cognitiva ao atravessar pontes; o efeito multidimensional da gescon publi-

cada. 

Neossinapsologia: as neossinapses pontes entre neuróglias; as neossinapses da mudan-

ça de paradigmas; o estresse positivo das neossinapses; a longa conquista de neossinapses; as 

neossinapses teáticas; as neossinapses conjuminando parapsiquismo e autocientificidade; a paci-

ficação íntima ao formar neossinapses conscienciológicas. 

Ciclologia: o ciclo da ascensão, apogeu e declínio dos paradigmas. 

Enumerologia: o contato; a ligação; a conexão; a vinculação; a articulação; o nexo;  

o elo. O encontro; a reunião; o convescote; o agrupamento; o ajuntamento; a confluência; o sim-

pósio. A comparação; o cotejo; a conferição; o contraste; a contraposição; a relação; o paralelo;  

a equiparação. 

Binomiologia: o binômio de paradigmas; o binômio dos lados da ponte; o binômio ges-

conológico autorado-doutorado; o binômio Interparadigmologia-Paradiplomacia; o binômio 

ressomático restringimento-dissimulação. 
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Interaciologia: a interação entre paradigmas; a não interação entre paradigmas; a inte-

ração entre comunidades científicas; a interação equipin-equipex;  a interação dos autores na se-

ção Correspondência dos periódicos científicos; a interação autor-editor da revista Interpara-

digmas. 

Crescendologia: o crescendo periodístico Journal des Savants–Interparadigmas;  

o crescendo evolutivo dos paradigmas; o crescendo Epistemologia-Metaepistemologia-Parepis-

temologia; o crescendo revezamentológico medicina mentis (Filosofia)–Consciencioterapeutico-

logia (Conscienciologia); o crescendo Interparadigmologia-Universalismologia. 

Trinomiologia: o trinômio abertura-predisposição-entendimento; o trinômio conscien-

ciometrológico materpensene-temperamento-paradigma; o trinômio cognitivo síncrese-análise- 

-síntese. 

Polinomiologia: o polinômio kuhniano ciência normal–anomalia–crise–revolução cien-

tífica; o polinômio tenepessista–amparador da tenepes–assistido–amparador do assistido; o poli-

nômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo ponte / muro; o antagonismo interlocução / imposi-

ção; o antagonismo diálogo / monólogo; o antagonismo verpon / dogma; o antagonismo evolu-

ção / tradicionalismo; o almejado antagonismo paradigma / paradogma. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ultraerudito convencional não conseguir acompanhar  

o beabá conscienciológico; o paradoxo do título de doutorado (PhD) servir de chamarisco à in-

terassistência antissectária; os paradoxos gerados no encontro de paradigmas; os paradoxos 

epistemológicos resolvidos no paradigma consciencial; a ponte interparadigmática enquanto solu-

cionadora de paradoxos; o paradoxo dos elementos contínuos na descontinuidade interpara-

digmas. 

Politicologia: a política científica da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI); a ponte interparadigmática enquanto ato político; a democracia; a voluntario-

cracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a bibliofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do salvacionismo. 

Maniologia: a mania de pontificar impedindo a ponte interparadigmática. 

Holotecologia: a Cognoteca; a Historioteca; a Parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Interparadigmologia; a Comunicologia; a Hermeneuticologia;  

a Para-Hermeneuticologia; a Interassistenciologia; a Sociologia da Ciência; a Parassociologia;  

a Paradiplomacia; a Grupocarmologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia;  

a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Seriexologia; a Holofilosofiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pesquisador fronteiriço; o intelectual vanguardista; o acadêmico auto-

crítico; o doutor; o douto; o erudito; o polímata; o insatisfeito; o intermissivista inadaptado; o ar-

rojado; o sistemata; o compassageiro evolutivo; o heterodoxo; o inversor existencial; o reciclante 

existencial; o proexista; o tenepessista; o cognopolita. 

 

Femininologia: a pesquisadora fronteiriça; a intelectual vanguardista; a acadêmica auto-

crítica; a doutora; a douta; a erudita; a polímata; a insatisfeita; a intermissivista inadaptada; a ar-

rojada; a sistemata; a compassageira evolutiva; a heterodoxa; a inversora existencial; a reciclante 

existencial; a proexista; a tenepessista; a cognopolita. 
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Hominologia: o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens communicator;  

o Homo sapiens hermeneuta; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens viator; o Homo 

sapiens polymatha; o Homo sapiens paradiplomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponte interparadigmática teórica = o ponto de encontro conceitual de 

diferentes comunidades científicas; ponte interparadigmática prática = o ponto de encontro me-

todológico de diferentes comunidades científicas; ponte interparadigmática teática = o ponto de 

encontro consciencial de diferentes comunidades científicas. 

 

Culturologia: a cultura científica; a cultura filosófica; a cultura do abertismo; a cultura 

de culturas; o multiculturalismo; a cultura do periodismo; a cultura do debate; a cultura holofi-

losófica. 

 

Análise. A ponte interparadigmática pode ser analisada a partir de 2 modos distintos: 

1.  Estática: o ponto de ligação entre paradigmas; a ponte em si. 

2.  Dinâmica: o processo de transição entre paradigmas; a passagem pela ponte. 

 

Aproximações. Eis, em ordem cronológica, por área, 16 abordagens aproximadas à pon-

te interparadigmática: 

01.  Retórica: o tropo metalepsis (Marcus Fabius Quintilianus, 35–100 e.c.). 

02.  Filosofia: a medicina mentis (Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, 1651–1708);  

a mentalidade alargada (Immanuel Kant, 1724–1804); o momento da mediação (Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, 1770–1834); a discurso argumentativo (Jürgen Habermas, 1929–); o discurso 

hermenêutico (Richard Rorty, 1931–2007). 

03.  Epistemologia: a faculdade do ingenium (Giambattista Vico, 1668–1744); o espaço 

entre o passado e o futuro (Hannah Arendt, 1905–1975); o pensamento de fronteira (Walter Mi-

gnolo, 1941–). 

04.  Paleontologia: a forma transicional (Charles Robert Darwin, 1809–1882). 

05.  Antropologia: a fase liminar (Arnold van Gennep, 1873–1957). 

06.  Genética: o organismo quimera (Hans Karl Albert Winkler, 1877–1945). 

07.  Psicologia: a autossuperação e transcendência comunicativa (Karl Jaspers, 1883– 

–1969); a zona de desenvolvimento próximo (Lev Semyonovich Vygotsky, 1896–1934); a des-

centração cognitiva (Jean Piaget, 1896–1980). 

08.  Biologia: a posicionalidade de fronteira (Helmuth Plessner, 1892–1985). 

09.  Sociologia do Conhecimento: a democratização dos modos de pensamento (Karl 

Mannheim, 1893–1947). 

10.  História da Ciência: a mudança de estilo de pensamento (Ludwik Fleck, 1896–

1961); a ciência revolucionária (Thomas Samuel Kuhn, 1922–1996). 

11.  Política: o espaço de interesse público (Hannah Arendt, 1905–1975); a Transitolo-

gia à democracia (Dankwart Alexander Rustow, 1924–1996). 

12.  Paradigmatologia: a epistemologia morfogenética (Magoroh Maruyama, 1929–). 

13.  Linguística: a linguagem das controvérsias (Marcelo Dascal, 1940–). 

14.  Didática: a bisagra didática (María Cristina Davini, 1945–2015); a zona de tensão 

dialógica (Claudia Teresa Mársico, 1970–). 

15.  Sociologia da Ciência: as ações de interessamento (Michel Callon, 1945–); as 

pidgin e creole zones e o conceito fronteiriço (Ilana Löwy, 1948–); o objeto fronteiriço (Susan 

Leigh Star, 1955–2010; James Richard Griesemer, 1956–); a trade zone (Peter Lois Galison, 

1955–). 

16.  Sociologia: o processo de hibridização (Bruno Latour, 1947–); o lugar da hibridação 

(Homi K. Bhabha, 1949–). 
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Periodismologia. Eis, em ordem cronológica, 4 periódicos com função de ponte interpa-

radigmática: 

1.  Ciência. Journal des Savants; Paris, França. Fundado em 1665 por Jean-Denis de 

Sallo (1626–1669). 

2.  Metapsíquica. Journal of the Society for Psychical Research; Londres, Inglaterra. 

Fundado em 1884 por Henry Sidgwick (1838–1900). 

3.  Cultura. Sur; Buenos Aires, Argentina. Fundado em 1931 por Victoria Ocampo 

Aguirre (1890–1979). Extinto em 1992. 

4.  Parapsicologia. Journal of Parapsychology; Durham, EUA. Fundado em 1937 por 

Joseph Banks Rhine (1895–1980). 

5.  Conscienciologia. Conscientia; Londrina, Brasil. Fundada em 1997 por Ryon Braga 

(Século XX). 

 

Pesquisologia. Eis, em ordem cronológica, 15 instituições de altos estudos ou estudos 

avançados, dedicadas às pontes interparadigmáticas ou neoabordagens extrapolacionistas inter-

disciplinares: 

01.  École Pratique des Hautes Études (Paris, 1868). 

02.  Institute for Advanced Study (Princeton, 1930). 

03.  Center for Advanced Study in the Behavioral Science (Stanford, 1954). 

04.  Netherlands Institute for Advanced Study (Amsterdam, 1970). 

05.  Institute of Noetic Sciences (Petaluma, 1973). 

06.  École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris, 1975). 

07.  Israel Institute for Advanced Studies (Jerusalem, 1975). 

08.  National Humanities Center (Durham, 1978). 

09.  Berlin Institute for Advanced Study (Berlin, 1981). 

10.  Swedish Collegium for Advanced Study (Uppsala, 1985). 

11.  Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (Foz do Iguaçu, 1995). 

12.  Radcliffe Institute for Advanced Study (Cambridge, EUA, 1999). 

13.  Fondation Brocher (Hermance, 2006). 

14.  Nantes Institute for Advanced Studies Foundation (Nantes, 2008). 

15.  United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability 

(Tokyo, 2014). 

 

Conceitos-ponte. Eis listagem, em ordem cronológica, de 8 constructos-ponte interpara-

digmáticos: 

1.  Energia (energéia): Aristóteles (Macedônia, 384–322 a.e.c.). 

2.  Evolução (evolutio): Albrecht von Haller (Alemanha, 1708–1777). 

3.  Campo (field): Michael Faraday (Inglaterra, 1791–1867). 

4.  Vivência (Erlebnis): Wilhelm Dilthey (Alemanha, 1833–1911). 

5.  Serenidade (Gelassenheit): Martin Heidegger (Alemanha, 1889–1976). 

6.  Pesquisa-ação (action research): Kurt Lewin (Alemanha, 1890–1947). 

7.  Assistência (assistance): Virginia Avenel Henderson (EUA, 1897–1996). 

8.  Energias sutis (subtle energies): Thaiyar Madabusi Srinivasan (Índia, Séc. XX). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a ponte interparadigmática, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Atualização  autoparadigmática:  Paradigmologia;  Neutro. 

02.  Consciência  platônica:  Perfilologia;  Nosográfico. 

03.  Cotejo  Filosofia-Holofilosofia:  Cogniciologia;  Neutro. 
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04.  Cotejo  filósofo-conscienciólogo:  Holofilosofia;  Homeostático. 

05.  Crescendo  Epistemologia-Parepistemologia:  Cogniciologia;  Neutro. 

06.  Crescendo  Helenismo-Conscienciologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Crescendo  Metafísica-parapsiquismo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  Metapsíquica-Autoparapercepciologia:  Autopesquisologia;  

Homeostático. 

09.  Evolução  biológica:  Interparadigmologia;  Neutro. 

10.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Paratransitologia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

13.  Sincretismo  consciencial:  Pensenologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  do  conflito  de  paradigmas:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Transposição  precipitada:  Falaciologia;  Nosográfico. 

 

A  PONTE  INTERPARADIGMÁTICA  É  A  VIA  DE  ACESSO  

TEÁTICA,  DIDÁTICA,  INTERASSISTENCIAL  E  LIBERTÁRIA,  
ACOLHENDO  AS  CONSCIÊNCIAS  NEOFÍLICAS  SATURADAS  

DA  AUTOVIVÊNCIA  CONVENCIONAL,  MONODIMENSIONAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a ponte interparadigmática enquanto 

cláusula proexológica? Qual campo, área e especialidade interparadigmática? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Arendt, Hannah; A Condição Humana (The Human Condition); apres. Adriano Correia; revisor Adriano 
Correia; trad. Roberto Raposo; XLIV + 408 p.; 6 caps.; 3 citações; 471 notas; 21 x 14 cm; br.; 11ª Ed. rev.; 5ª imp.; Fo-

rense Universitária; Rio de Janeiro, RJ; 2014; páginas 61 a 71. 

2.  Arendt, Hannah; Entre o Passado e o Futuro (Between Past and Future); apres. Celso Lafer; trad. Mauro 

W. Barbosa; 348 p.; 8 caps.; 1 foto; 243 notas; ono.; 20,5 x 11,5 cm; br.; 7ª Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 2011; pági-

nas 18, e 274 a 276. 

3.  Calomarde, Nancy; Políticas y Ficciones em Sur (1945-1955) – Las Operaciones Culturales em los Con-

textos de “Peronización”; Coleção Tesis de Posgrado; 438 p.; 7 caps.; 759 notas; 204 refs.; 20,5 x 15 cm; br.; Universi-

tas; Córdoba; Argentina; 2004; páginas 119, 387 e 434. 

4.  Kuhn, Thomas S.; A Estrutura das Revoluções Científicas (The Structure of Scientific Revolutions); revi-
sora Alice Kyoko Myashiro; trad. Beatriz Viana Boeira; & Nelson Boeira; Coleção Debates; 258 p.; 12 caps.; 171 refs.; 

20,5 x 11,5 cm; br.; 3ª Ed.; Perspectiva; São Paulo, SP; 1992; páginas 145 a 171. 

5.  Mendonça, Otto; Contribuições da Tradutologia à Transposição Interparadigmática; Artigo; Conscien-
tia; Revista; Trimestral; Vol. 20; N. 3; Seção: Artigos; 3 enus.; 1 E-mail; 18 refs.; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2016; páginas 269 a 275. 

6.  Ribeiro, Luciana; Escrever no Paradigma Consciencial; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano  
1; N. 1; 1 E-mail; 2 enus.; 2 notas; 2 tabs.; 8 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); 

Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 16 a 28. 

7.  Rorty, Richard; Philosophy and the Mirror of Nature; XV + 402 p.; 3 partes; 8 caps.; 1 diagrama; 1 enu.; 
299 notas; alf.; ono.; 21,5 x 14 x 3 cm; br.; 2ª reimp.; Princeton University Press; Princeton, Nova JerseyJ, USA; 1980; 

páginas 315 a 356. 

8.  Zaslavsky, Alexandre; Aproximações entre Ética e Cosmoética; Artigo; Anais do Colégio Invisível da 

Cosmoeticologia 2002-2010; 1 citação; 2 notas; 9 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2011; páginas 55 a 65. 

9.  Zaslavsky, Alexandre; O Princípio da Intercompreensão nas Relações Paradiplomáticas entre CCCI  

e Socin; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 4; Seção: Artigos; 1 E-mail; 1 enu.; 8 notas; 9 refs.; Associ-
ação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 

2008; páginas 329 a 336. 

 

A. Z. 
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P O N T E I R O    CO N S C I E N C I A L  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ponteiro consciencial é o indicador intraconsciencial das autodecisões, 

autodeterminações ou autopensenidades da consciência, em qualquer dimensão existencial, des-

coberto e posto a funcionar a partir da inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ponteiro deriva do idioma Latim, puncta, “estocada, golpe de pon-

ta”, e apareceu no Século XVIII. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “co-

nhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, 

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ponteiro cosmoético; ponteiro do mentalsoma; ponteiro norteador da 

consciência. 2.  Prumo consciencial; pointer consciencial. 3.  Punctum saliens. 4.  Eixo vital do 

rumo; megafoco da autolucidez. 5.  Fiel da balança evolutiva; vetor do ajuizamento pessoal.  

6.  Orientador intraconsciencial. 7.  Direcionador da proéxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas ponteiro consciencial, ponteiro consciencial orto-

pensênico e ponteiro consciencial patopensênico são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Dispersão consciencial. 2.  Desassociação dos interesses pessoais.  

3.  Agulha magnética móvel. 4.  Indicador da bússola. 5.  Ponteiro do mouse (cursor). 6.  Ponteiro 

do relógio. 

Estrangeirismologia: o punctum saliens. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o ponteiro consciencial; o ponteiro cosmoético; o acerto do ponteiro cons-

ciencial; o ajuste exato do ponteiro consciencial ao autodiscernimento; o ponteiro consciencial 

defeituoso; o desajuste do ponteiro consciencial da conscin desregulada; o ponteirismo intracons-

ciencial; a minivariável; o indicador da bússola consciencial; o decisor racional da consciência;  

o registrador da correção pessoal; o apontador da Cosmoeticologia Pessoal; o eixo da intenciona-

lidade; a autocentragem crítica; a intuição. 

 

Parafatologia: o ponteiro consciencial avançado do Serenão ou Serenona; o ponteiro 

consciencial como sensor na psicometria. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: sob a ótica da Cosmoeticologia, o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

equilibra o funcionamento do ponteiro da bússola da holomaturidade do conscienciólogo ou 

consciencióloga. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalso-

matoteca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Homeostaticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin bem articulada; o ser desperto; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o atacadista consciencial; o investigador-ator; o pesquisador-sensitivo; 

o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúci-

do; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a atacadista consciencial; a investigadora-atriz; a pesquisadora-sensiti-

va; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lú-

cida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; a serenona Rosa dos Ventos. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponteiro consciencial patopensênico = o da conscin incompletista exis-

tencial; ponteiro consciencial ortopensênico =  o da conscin completista existencial. 

 

Funções. Apoiado na Parafisiologia, eis 3 funções do ponteiro consciencial, dispostas 

na ordem natural: 

1.  Destino. Determinar consciente ou inconscientemente o destino da consciência. 

2.  Materpensene. Compor e embasar o materpensene do holopensene pessoal. 

3.  Força. Qualificar a dinâmica da força presencial da conscin. 

 

Regente. Segundo a Mentalsomatologia, o ponteiro da bússola consciencial é o regente 

da orquestra dos múltiplos e sofisticados atributos mentaissomáticos da consciência. 

Proéxis. Pelos critérios da Intermissiologia, o Curso Intermissivo (CI) tem como objeti-

vo fundamental acertar o ponteiro consciencial do ressomante à próxima programação existencial. 

Autoparaprocedência. De acordo com a Ofiexologia, a ofiex do tenepessista, homem 

ou mulher veterano, religa, de modo permanente, o ponteiro consciencial à base da autoparapro-

cedência da conscin. 

Central. Através da Energossomatologia, é o ponteiro consciencial o verdadeiro mante-

nedor do ser teleguiado, autocrítico, à Central Extrafísica de Energia (CEE), a fim de exercer as 

funções evoluídas da assistencialidade interconsciencial em tempo integral (full time). 

Expansão. Pela análise da Evoluciologia, o ponteiro da consciência vai crescendo e se 

expandindo até tomar o espaço e o tempo do microuniverso consciencial, monopolizando cos-

moeticamente as manifestações autopensênicas da conscin. 

 

Condições. Em face da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 

condições essenciais da consciência regidas pelo ajuste equilibrado do ponteiro consciencial: 

01.  Atenção: a manifestação concentrada do interesse pontual e momentoso do indivíduo. 

02.  Autocoerência: a sustentação constante dos interesses convergentes, mantendo a po-

larização do megafoco evolutivo na confluência universal da Tudologia. 

03.  Autocompletude: o nível máximo de plenitude ou excelência evolutiva vivenciado 

pela conscin e exigido para a consecução da proéxis. 

04.  Autodiscernimento: a prova maior da evolutividade individual. 

05.  Autolucidez: a centragem do real despertamento da pessoa no estado da vigília intra 

ou extrafísica. 

06.  Automotivação: a vivência do trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

07.  Autorganização: a disciplina equilibrada com hiperacuidade da personalidade. 

08.  Autopensenidade: a retilinearidade dos pensenes pessoais lógicos. 

09.  EV: o estado vibracional pessoal, a chave da evolução energética. 
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10.  Holopensene: a holopensenidade básica da pessoa. 

11.  Intencionalidade: a realidade essencial depois da força máxima da vontade. 

12.  Materpensene: o pensene orientador ou monopolizador da vida consciencial. 

13.  Energosfera: as energias conscienciais pessoais em ação ininterrupta na verten- 

te-mor. 

 

Libertação. Considerando a Grupocarmologia, o ponteiro consciencial cosmoético pa-

trocina a erradicação das interprisões grupocármicas. 

 

Conscins. No âmbito da Parapatologia, não têm o ponteiro no mostrador da bússola 

consciencial várias categorias de conscins, por exemplo, estas 4, listadas na ordem alfabética: 

1.  Buscador: o buscador ou buscadora borboleta. 

2.  Decidofóbico: o portador ou portadora da decidofobia. 

3.  Desatento: a vítima da atenção saltuária adulta. 

4.  Desô: a pessoa desorientada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ponteiro consciencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

2.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

3.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

4.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

6.  Paracérebro  receptivo:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

7.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

 

O  PONTEIRO  CONSCIENCIAL  É  PARADOXAL  NO  ABER-
TISMO  CONSCIENCIAL,  GENERALISMO  PROFISSIONAL 

E  ATACADISMO  DA  MAXIPROÉXIS:  A  LUTA  DO  FULCRO  

ÚNICO,  PERMANENTE,  COM  “N”  SETORES  DE  ATUAÇÃO. 
 

Questionologia. No teste pessoal de avaliação da escala de 1 a 5, qual número-patamar 

você atribui a si mesmo quanto ao funcionamento adequado do ponteiro consciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinop-

ses; 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 60, 151, 153, 258, 567, 569, 

592, 597, 602 e 1.021. 

2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 26, 31, 130, 315 e 510. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 377, 468, 492 e 508. 
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P O N T O    C E G O  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ponto cego é a demarcação exata, por parte da conscin, do local de me-

nor consistência autevolutiva, cosmoética, em qualquer setor de atividade da própria vida, a fim 

de preencher, com inteligência, o vácuo existente e sanar as insuficiências e os tropeços daí ad-

vindos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo ponto provém do idioma Latim, punctum, “picada; pequeno buraco 

feito por picada; ponto (sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço de 

tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (no jogo de dados)”; conexo com punctus, derivado 

do verbo pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. Surgiu no 

Século XIII. O vocábulo cego deriva também do idioma Latim, caecus, “cego; escuro; negro; 

obscuro; obscurecido; oculto; escondido; incerto; duvidoso; deslumbrado”. Apareceu no mesmo 

Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Ponto baixo da autevolução; ponto frágil; ponto vazio.  02.  Ponto 

morto de autorregressismo. 03.  Ponto crucial do desequilíbrio. 04.  Ponto fraco involutivo.  

05.  Ponto falho da ignorância. 06.  Ponto abissal do desvio. 07.  Ponto do travão consciencial.  

08.  Ponto doentio materiológico. 09.  Calcanhar de Aquiles; locus vazio; ponto cego do obs-

curantismo. 10.  Ponto de inflexão da interprisão grupocármica; ponto de ruptura da desafeição; 

ponto fulcral do belicismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo cegueira: 

cabra-cega; catacego; catracegar; catracego; cega; cegada; cegamente; cegamento; cegante; 

cegar; cego; cegueta; ceguidade; ceguidão; ceguinho; descegamento; descegar; duplo-cego; en-

ceguecer; enceguecimento; peticego. 

Neologia. As duas expressões compostas ponto cego identificado e ponto cego ignorado 

são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 01.  Ponto alto da autevolução. 02.  Ponto da autorreciclagem. 03.  Pon-

to crucial do equilíbrio. 04.  Ponto da catálise evolutiva. 05.  Ponto forte da viragem. 06.  Ponto 

fulcral da Cosmoética. 07.  Ponto supremo cosmovisiológico. 08.  Ponto inexcedível da mega-

consciência. 09.  Ponto afirmativo de referência. 10.  Ponto máximo consciencial. 

Estrangeirismologia: o punctum cecum; o personal blind spot; o dark side of persona-

lity. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade priorizadora, evolutiva, pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os ignoropensenes;  

a ignoropensenidade; os cifopensenes; a cifopensenidade; os entropopensenes; a entropopenseni-

dade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o ponto cego; o ponto crítico; o ponto nevrálgico; o ponto regressivo; o ponto 

de desequilíbrio; o ponto de descontinuidade; as áreas excluídas do campo de visão; o eixo da de-

ficiência pessoal; a área fora do campo de visão da conscin; o local de menor resistência; o espaço 

existencial sem defesa; o ponto desguarnecido; a área de insegurança; a hora sem vigilância; o lu-

gar sem câmera de segurança; a zona de fragilidade; o ponto cego da autoproéxis; a perspectiva 

lacunada ou monovisiológica; a perspectiva distorcida ou autodefensiva; a perspectiva tendencio-
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sa ou egocentrada; a perspectiva preconceituosa ou apriorística; a perspectiva superficial ou 

leviana; a perspectiva maniqueísta ou absoluta; a perspectiva eletronótica ou materiológica; o vá-

cuo paralisante; o nó górdio; o busílis; o ponteiro consciencial avariado; o curto-circuito nos tra-

balhos pessoais; a doença inesperada; o acidente grave; a dessoma súbita de alguém; a perda da 

companhia humana importante; a paralisação da eficácia dos autesforços; a desmotivação inima-

ginada; a falta de preenchimento do vazio; a melin; a fase estéril das atividades pessoais; a falta 

da autocriatividade; o menosprezo de área importante de atividade julgada secundária; a estagna-

ção; a autorregressão; a falta do desconfiômetro evolutivo; a demanda da autorreciclagem. 

 

Parafatologia: os pontos cegos das autorretrocognições; a fase de recomposição da 

interprisão grupocármica; os acidentes de percurso parapsíquicos; o heterassédio de origem 

extrafísica; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a utilização dos paraolhos na eliminação dos pontos cegos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do autodiscernimento prioritário potencializando a di-

nâmica evolutiva; o sinergismo olhos-paraolhos atilados na captação mais fidedigna do Cosmos; 

o sinergismo cosmoético autocriticidade apurada–autocognição aprofundada–heterocriticidade 

ponderada. 

Principiologia: o princípio autocorruptor do não ver para não se comprometer; o prin-

cípio das verdades disponíveis para todos aqueles com olhos de enxergar; o princípio das verda-

des relativas de ponta (verpons); o princípio da evolução ser a eliminação gradativa dos pontos 

cegos relativos ao panorama cósmico na autoconsciencialidade; o princípio do “contra fatos não 

há argumentos”; o princípio da indeterminação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) autodeterminando regras de ajui-

zamento minimizadoras dos pontos impercebidos. 

Teoriologia: a inércia da teoria ante a dinâmica da autovivência; a teoria da integrali-

dade. 

Tecnologia: as técnicas conscienciométricas autaplicadas objetivando o desvelamento 

dos pontos obscuros da própria personalidade; a técnica da exaustividade pesquisística com deta-

lhismo aplicada às pesquisas objetivando a diminuição dos pontos invisuais nas análises pessoais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos. 

Efeitologia: o efeito halo dos retornos (acréscimos ou revertérios) das ações cons-

cienciais. 

Neossinapsologia: as sinapses anacrônicas deturpadoras das neocognições impedindo  

a formação das neossinapses. 

Ciclologia: a passagem para o ciclo evolutivo mentalsomático ocorrendo após a elimina-

ção dos pontos cegos da autocognição sobre a intrafisicalidade. 

Enumerologia: o ponto cego na vida afetiva; o ponto cego na vida social; o ponto cego 

na vida econômica; o ponto cego na vida intelectual; o ponto cego na vida profissional; o ponto 

cego na vida evolutiva; o ponto cego na vida parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio traumatismo-ponto cego; o binômio emocionalismos–pontos 

cegos; o binômio mecanismos de defesa do ego–autenganos autopermitidos; o binômio interasse-

dialidade–cegueira evolutiva; o ponto cego ante o binômio espaço-tempo. 

Interaciologia: a interação ponto cego–ponto surdo; a interação autocorrupção-autas-

sédio. 

Crescendologia: o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo Direito-Paradi-

reito; o crescendo subcerebralidade-mentalsomaticidade; o crescendo mínimo da produtividade 

de cada dia. 
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Trinomiologia: o trinômio distorção perceptiva–distorção cognitiva–distorção mnemô-

nica; o trinômio do planejamento proexológico a curto, a médio e a longo prazo. 

Polinomiologia: o polinômio ponto-reta-plano-espaço; o polinômio fato-parafato-ver-

sões-paraversões. 

Antagonismologia: o antagonismo pontos cegos / olho clínico; o antagonismo detalhis-

mo / perfeccionismo. 

Paradoxologia: o paradoxo dos olhos humanos, responsáveis pela visão, possuírem 

zona de não visão; o paradoxo da consciência como sendo a impermanência permanente. 

Politicologia: as políticas interdisciplinares conjugando saberes científicos complemen-

tares para a ampliação da vidência quanto aos fatos; as políticas cosmovisiológicas conjugando 

saberes científicos intrafísicos e extrafísicos para a ampliação da clarividência quanto aos fatos 

e parafatos correlacionados; a política da evolução grupal; a democracia. 

Legislogia: as leis da percepção; as leis da parapercepção; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a evoluciofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a criticofobia mantendo a autoconsciencialidade ofuscada. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da apriorismose;  

a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de criticar sem ponderar antes; a mania de divulgar sem averiguar 

antes. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a cronoteca; a experimentoteca; a parado-

xoteca; a pensenoteca; a superlativoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Parapatologia; a Evoluciologia; a Reciclo-

logia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Autopriorologia; a Autocriticologia; a Auto-

coerenciologia; a Autodeterminologia; a Cosmovisiologia; a Hermeneuticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin multívola; a consciex parapsicótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o guia amaurótico; o justiceiro; o crítico sem autocrítica; o pré-serenão 

vulgar. 

 

Femininologia: a guia amaurótica; a justiceira; a crítica sem autocrítica; a pré-serenona 

vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens punctocaecus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens 

orientatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens re-

cyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponto cego identificado = a demarcação estabelecida com lucidez pela 

conscin sobre o local de menor consistência autevolutiva da própria existência; ponto cego igno-

rado = a negligência pessoal quanto à demarcação do local de menor consistência autevolutiva da 

própria existência. 

 

Culturologia: a cultura das ilusões; a cultura da superficialidade informativa; a cultura 

da Autopesquisologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 categorias de fatores causais do ponto cego na vida da conscin incauta: 
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1.  Educaciologia: os preconceitos pessoais arraigados; a apriorismose; a interiorose. 

2.  Megafocologia: a inexistência de megafoco nos objetivos pessoais. 

3.  Memoriologia: a hipomnésia pessoal quanto a algo relevante na carreira profissional. 

4.  Metodologia: a falta de autorganização existencial em geral. 

5.  Parapatologia: a dificuldade de a conscin dispersiva identificar a causa do ponto 

cego. 

6.  Priorologia: o descaso quanto às prioridades dos interesses básicos, pessoais. 

7.  Subcerebrologia: as lavagens subcerebrais desde a infância à idade adulta. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ponto cego, 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.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

11.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Informação  pró-evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Ponto  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Ponto  transitório:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

A  BUSCA  ATENTA  E  A  IDENTIFICAÇÃO  EXATA  DOS  

PONTOS  CEGOS  DA  PRÓPRIA  VIDA  DETERMINAM  O  NÍ- 
VEL  DA  PRIORIDADE  EVOLUTIVA  DA  CONSCIN,  HOMEM  

OU  MULHER  DE  QUALQUER  FORMAÇÃO  EDUCACIONAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já determinou os pontos cegos da própria exis-

tência? Ainda são muitos? 
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P O N T O    C O S M O V I S I O L Ó G I C O  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ponto cosmovisiológico é o elemento informacional, ideativo ou viven-

cial capaz de ampliar, expandir e catalisar a autolucidez da consciência quanto às realidades  

e pararrealidades do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ponto provém do idioma Latim, punctum, “picada; pequeno buraco 

feito por picada; ponto (sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço de 

tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (no jogo de dados)”; conexo com punctus, derivado 

do verbo pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo 

cosmos vem do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 

1563. A palavra visão deriva do idioma Latim, visio, “ação de ver; vista”. Surgiu no Século XIII. 

O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposi-

ção cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ponto megamplificador. 2.  Fator de mundividência ampliada.  

3.  Ponto de lucidez expandida. 4.  Fator propulsor da visão panorâmica. 

Neologia. As 3 expressões compostas ponto cosmovisiológico, ponto cosmovisiológico 

elementar e ponto cosmovisiológico avançado são neologismos técnicos da Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Ponto cego. 2.  Ponto de desvio. 3.  Ponto regressivo. 4.  Ponto obs-

curo. 5.  Ponto de equilíbrio. 6.  Elemento redutor. 7.  Fator unilateral. 

Estrangeirismologia: a open mind; o insight cosmovisiológico; a cosmic elation; o so-

brepairamento aos idiotismos culturais do Zeitgeist; o portfolio pessoal de competências evoluti-

vas; o up grade consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocosmovisibilidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ponto cos-

movisiológico: megaexpansão. Busquemos pontos cosmovisiológicos. 

Coloquiologia: o cair da ficha; a eureca. 

Citaciologia: – Todo homem acha que os limites do seu campo visual são os limites do 

mundo (Schopenhauer, 1788–1860). Esses mundos no espaço são incontáveis como os grãos de 

areia em todas as praias da Terra (Carl Sagan, 1934–1996). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoconscienciologia; a amplitude autopen-

sênica; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ta-

quipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; 

a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os cognopensenes; a cognopenseni-

dade; o homopensene; a homopensenidade; o megapensene; a megapensenidade; os maxipense-

nes; a maxipensenidade; os exopensenes sadios; a exopensenidade sadia. 

 

Fatologia: o ponto cosmovisiológico; o ponto autocosmovisionário; a percuciência má-

xima na abordagem consciencial; o maior número de variáveis da abordagem cosmovisionária;  

a alavancagem consciencial; o pensar grande; a visão de mundo; o escrutínio conscienciológico 

do Cosmos; os achados pesquisísticos decorrentes do abertismo consciencial; a aparente intangen-

ciabilidade de ideias; a exegese conscienciológica; a expansão do mentalsoma; os choques men-

taissomáticos; a hiperacuidade na análise da realidade; o impacto promovido pelas neoverpons;  

o conhecimento do conscienciês na dimensão oxigênica; as abordagens polissêmicas; a visão de 

conjunto; o olhar de lince; o ponto convergente da megassociação de ideias; a massa crítica pré- 
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-cosmovisiológica; a inteligência contextual; a polimatia aplicada cosmoeticamente; a realidade 

microscópica análoga à realidade macroscópica; a visão panorâmica; os elementos amplificadores 

da visão intrafísica; a Astronomia enquanto Cosmovisiologia Intrafísica; as unidades astronômi-

cas na condição de catalisadoras do abertismo consciencial; o alotropismo ideativo; a inexorabili-

dade da ampliação de ideias; as analogias favorecendo a compreensão e os extrapolacionismos 

mentaissomáticos; o momento único da consecução da abordagem cosmovisiológica; o ato de 

aventar a possibilidade de ter vivido em somas diferenciados; o estudo criterioso do exótico;  

a multidisciplinaridade na análise dos fatos; o cotejo nano-micro-macro; a microscopia cosmovi-

sionária; a ampliação dos espaços intrafísicos pessoais; a queda das trincheiras do paroquialismo 

hegemônico; a neoperspectivação das pesquisas pessoais; o nível evolutivo da consciência deter-

minando a percepção da realidade consciencial; o limite consciencial determinado pela ignorân-

cia; o antiembarreiramento intra e extraconsciencial; a síntese cosmovisiológica; as fronteiras do 

microuniverso consciencial podendo ultrapassar as fronteiras dos múltiplos Universos; o ato de 

sair do varejismo para o atacadismo; o cosmopolitismo; a escrita de verbetes da Enciclopédia da 

Conscienciologia; a vivência do senso universalista; o senso de cosmismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de 

chave geral do Cosmos; as dimensões cosmoconscienciais; a serialidade existencial vivenciada 

nas miríades de distritos cósmicos; as ilações decorrentes da vivência do parafato transcendendo  

o conhecimento convencional; a derrogação das leis intrafísicas gerando impacto cosmovisioná-

rio; as múltiplas dimensões e Universos enquanto paracenários da evolução consciencial; a reme-

moração de aula do Curso Intermissivo (CI); a retromemória hígida; os extrapolacionismos para-

psíquicos assistidos; o parapsiquismo lúcido tornando as lentes físicas obsoletas e anacrônicas;  

a autoconscientização multidimensional (AM); a inteligência evolutiva (IE) embasando a aborda-

gem cosmovisiológica; os parafatos projeciológicos favorecendo o abertismo; as parexcursões in-

terplanetárias; a paraaculturação catalisadora da hiperacuidade; a paraerudição multidimensional; 

a cosmoconsciência; a Era da Emancipação Extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmovisiológico generalismo-especialismo; o sinergis-

mo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade na obtenção do ponto cosmovisiológico da aborda-

gem. 

Principiologia: o princípio de o Universo estar sob controle inteligente; o princípio da 

descrença (PD) omniquestionador; o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos. 

Codigologia: o código de prioridades pessoais (CPP); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) atuante no microuniverso pessoal da consciência; o megacódigo de paraleis vigente no 

Cosmos. 

Teoriologia: a teoria da consciência miriaédrica; a teoria da inteligência evolutiva;  

a teoria da megafraternidade; a teoria das múltiplas inteligências; a teoria do irrompimento do 

paracérebro; a teoria da Paragenética; a hipótese proliferadora de neoteorias. 

Tecnologia: a técnica da megassociação de temas; a técnica de pensenizar grande; 

a técnica do cosmograma; a técnica da megaeuforização; a técnica da exaustividade; a técnica 

do detalhismo; a técnica do registro; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da tenepes; 

a técnica da ofiex. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível dos 

Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas. 

Efeitologia: o efeito da pensenização cosmovisiológica continuada na soltura mentalso-

mática; o efeito decorrente de atos cosmoéticos sequenciais; o efeito cosmovisiológico da cogno-

grafia; os efeitos da parobservação extrafísica lúcida; os efeitos do aproveitamento das para-
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fontes cognitivas; os efeitos do irrompimento paracerebral; o efeito das extrapolações mentaisso-

máticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses originadas pelas reflexões; as neossinapses geradas 

pela vivência da interdimensionalidade lúcida; as neossinapses geradas pelo extrapolacionismo 

parapsíquico; a geração contínua de neossinapses; as neossinapses derivadas da análise das re-

trossinapses; as neossinapses geradoras de neoideias. 

Ciclologia: o ciclo autabertismo consciencial–neocognição; o ciclo análise-síntese- 

-análise; a intensificação do ciclo observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir; a evitação do 

ciclo vicioso da apriorismose; o ciclo evolutivo ressoma-intrafisicalidade-dessoma-extrafisica-

lidade; o ciclo evolutivo reflexão-conclusão-extrapolação. 

Enumerologia: o ponto crítico; o ponto desencadeador; o ponto evolutivo; o ponto cata-

lisador; o ponto decisivo; o ponto esclarecedor; o ponto final. 

Binomiologia: o binômio achados científicos–achados paracientíficos; o binômio mi-

crocosmos-macrocosmos; o binômio verdade-limite; o binômio constelação-cosmoenergia; o bi-

nômio cosmovisiológico extensão-profundidade cognitiva; o binômio extrapolacionismo parapsí-

quico–serendipitia; o binômio mentalidade estreita–inscícia. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação visão cerebral–cosmo-

visão paracerebral; a interação inteligência evolutiva–cosmovisão; a interação autolucidez-sabe-

doria; a interação incorrupção pessoal–autoconsciência cosmoética; a interação minipeça huma-

na–maximecanismo assistencial multidimensional. 

Crescendologia: o crescendo princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo 

cosmovisiológico Direito-Paradireito; o crescendo paradigma newtoniano-cartesiano–paradig-

ma consciencial; o crescendo autoconscienciometria biográfica–autoconscienciometria retrobio-

gráfica–autoconscienciometria holobiográfica. 

Trinomiologia: o trinômio Flora-Fauna-Humanidade; o trinômio intelectualidade-pa-

rapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio espaço de interseção–expansão de campo–abertismo; 

o trinômio fatos-retrofatos-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio cosmovisiológico atacadismo-generalismo-poliglotismo- 

-universalismo; o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo; o polinômio evolutivo 

tacon-tares-tenepes-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo espacial ponto / Cosmos; o antagonismo enfoque tí-

mido / enfoque cosmovisiológico; o antagonismo olhar cosmovisiológico / olhar reducionista;  

o antagonismo ponto de dúvida / ponto de certeza; o antagonismo ponto zero / ponto infinito;  

o antagonismo realidade óbvia / realidade sutil. 

Paradoxologia: o paradoxo de o apostilhamento conciso gerar o aprofundamento cos-

movisiológico; o paradoxo de a profundidade da pesquisa poder levar à redução de afirmações 

peremptórias. 

Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia; a cognocracia; a evoluciocracia;  

a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático; as leis do Cosmos; a lei da educação 

evolutiva permanente; a lei da universalidade da transformação; as leis da serendipitia; a lei da 

afinidade e da sincronicidade do Cosmos. 

Filiologia: a cosmopensenofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia; a pesquisofilia; a cri-

ticofilia; a cosmoeticofilia; a conscienciofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a apriorismofobia; a neofobia; a intermissiofobia; a extrafisico-

fobia; a agorafobia; a autevoluciofobia. 

Maniologia: a subcerebromania; a egomania; a religiomania; a mania de teimar com as 

evidências; a apriorismomania; a interiorosemania; a mania de subestimar; a megalomania. 

Mitologia: a queda do mito das verdades absolutas. 

Holotecologia: a consciencioteca; a educacioteca; a projecioteca; a mentalsomatoteca; a 

cosmoconsciencioteca; a hiperespaçoteca; a serenoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17591 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoconscien-

ciologia; a Heuristicologia; a Mentalsomatologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Exege-

ticologia; a Cosmoanaliticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; 

o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;o conviviólogo; 

o duplólogo; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; 

a duplóloga; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exempla-

rista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;  

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo 

sapiens universalis; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo 

sapiens verponarista; o Homo sapiens polycarmicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo 

sapiens paradireitologus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens serenissimus; a Conscientia Libera (CL). 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponto cosmovisiológico elementar = aquele obtido através do autodida-

tismo teoriológico favorecedor de extrapolações ideativas; ponto cosmovisiológico avançado  

= aquele obtido através da autexperimentação e vivência parapsíquica pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da pesquisa ininterrupta; a cultura da multidimensionalidade 

lúcida; a cultura da observação. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ponto cosmovisiológico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

02.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Autovisão  coletiva:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

04.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  polissêmica:  Somatologia;  Neutro. 
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08.  Cosmopensenização:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

10.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

11.  Cosmovisiólogo:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

13.  Neomundividência:  Cosmocogniciologia;  Homeostático. 

15.  Visão:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

 

O  PONTO  COSMOVISIOLÓGICO  É  ALCANÇADO  ATRAVÉS  

DA  HIPERACUIDADE  AOS  DETALHES  DO  CENÁRIO  MULTI-
DIMENSIONAL  E  CONTRIBUI  PARA  A  AMPLIAÇÃO  DA  AU-
TOMUNDIVIDÊNCIA  E  COSMOVISIOLOGIA  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega detalhismo e acuidade nas pesquisas 

pessoais? Considera prioritária a qualificação cosmovisiológica das abordagens? 

 

M. O. K. 
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P O N T O    D E    P A R T I D A    D A    G E S C O N  
( A U T O D E C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ponto de partida da gescon é a condição ou estado de a conscin definir  

o tema do livro pessoal, considerando o paradigma consciencial, além de estabelecer o foco prio-

ritário do trabalho na etapa inicial da obra incipiente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ponto provém do idioma Latim, punctum, “picada; pequeno buraco 

feito por uma picada; ponto (sinal de pontuação); parte de um todo; pequena parcela; pequeno es-

paço de tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (no jogo de dados)”, conexo com punctus, de-

rivado do verbo pungere, picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. Surgiu 

no Século XIII. O vocábulo partir deriva do mesmo idioma Latim, partire, “sair com destino  

a; ter começo; origem”. Apareceu no mesmo Século XIII. A palavra gestação vem igualmente do 

idioma Latim, gestatione, “ação de trazer; passeio em carro ou liteira; viagem”. Surgiu em 1726. 

O termo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma 

coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo consci-

re, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ponto de partida do livro pessoal. 2.  Primeiras reflexões sobre o li-

vro pessoal. 3.  Primeiras ideias sobre obra escrita. 4.  Encaminhamento inicial da gescon. 5.  Po-

sicionamento do tema da gescon.  

Neologia. As 3 expressões compostas ponto de partida da gescon, ponto de partida ima-

turo da gescon e ponto de partida maduro da gescon são neologismos técnicos da Autodecido-

logia. 

Antonimologia: 1.  Ponto de partida da antigescon. 2.  Planejamento da gescon. 3.  Re-

visão do livro. 4.  Finalização da gescon.  

Estrangeirismologia: o start da gescon; o brainstorming de temas da gescon; o tema 

hard do livro; o turning point; o alea jacta est. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade cosmoética evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa; os cognopensenes; a cognopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autografopensenes; a autografopensenidade; o nível 

da linearidade autopensênica pré-autoral; o materpensene pessoal do pré-autor. 

 

Fatologia: o ponto de partida da gescon; o ponto de partida da antigescon; o ponto de 

partida do segundo livro; o ponto de partida da megagescon; o ponto de partida do primeiro 

verbete; o ponto de partida do primeiro artigo; o ponto de partida da primeira aula na condição 

de docente conscienciológico; a gestação consciencial escrita; o livro conscienciológico; o mo-

mento oportuno da decisão do tema do livro; a opção de destino através da gescon; a autolucidez 

das decisões; a decisão do passado repercutindo no presente; a decisão do presente repercutindo 

no futuro; a decisão futura fruto da gescon; a definição do tema do livro pessoal; a definição das 

prioridades imediatas para a elaboração do livro pessoal; a definição dos capítulos do livro; a de-

finição da bibliografia essencial; a definição da filmografia imprescindível; a definição do objeto 

de pesquisa; a definição das rotinas úteis para a escrita; o ato de identificar as exigências do tema 

a ser pesquisado; o ato de abrir mão do secundário para o prioritário; o travão da dispersividade;  

o travão da autodesorganização; o travão da falta de Higiene Consciencial; o travão do perfeccio-

nismo; o travão da insegurança; a saída da zona de conforto; o ato de definir 10 temas de livro 

sem dar prosseguimento a nenhum; as reciclagens para o posicionamento quanto ao tema da ges-
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con; a vontade pessoal aplicada à autodecisão de tema da gescon; a autodeterminação na manu-

tenção da decisão; a resolução pessoal visando à escrita; a autointencionalidade explícita no foco 

da gescon; a determinação no foco do tema escolhido do livro conscienciológico; a tarefa do es-

clarecimento (tares) aplicada ao livro; o autodidatismo do pré-autor até a publicação do livro;  

o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) aplicado à escrita do livro pessoal; a relevância do Ins-

tituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE) para identificação de livros com temas si-

milares já em desenvolvimento; a importância do Curso Formação de Autores da UNIESCON;  

o Manual da Redação da Conscienciologia; a Revista Conscientia; o Journal of Conscientiology; 

o conscienciograma. 

 

Parafatologia: o autodomínio do estado vibracional (EV) profilático da conscin pré- 

-autora; o EV aplicado intensamente no período de definição do tema da gescon; os auto e hete-

rassédios interferindo no posicionamento pessoal quanto à gescon; o papel do tenepessismo no 

ponto de partida da gescon; o parapsiquismo inspirador para a definição do tema da gescon; o ex-

trapolacionismo parapsíquico na decisão do tema da gescon; o ponto de partida do estudo seriexo-

lógico aplicado à gescon; a definição do tema do livro pessoal enquanto ponto de partida do au-

torrevezamento multiexistencial; os campos energéticos promotores de reflexão nas dinâmicas de 

escrita da UNIESCON. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo voluntariado-tenepes-docência-autorado; o sinergismo 

escrita–amparo de função–tenepes; o sinergismo cognopolitismo–rotina grafopensênica; o siner-

gismo autorado-Cognópolis-Interlúdio. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da afinidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao início da gescon. 

Teoriologia: a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência do autorado. 

Tecnologia: a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica da concentração mental; 

as técnicas da higiene consciencial. 

Voluntariologia: os voluntários da Revista Conscientia; o voluntariado na EDITARES; 

o voluntariado na UNIESCON; os voluntários-professores-autores da Conscienciologia; os vo-

luntários da Holoteca; os voluntários do Tertuliarium; os voluntários autores publicados do Ho-

lociclo do CEAEC. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium); 

o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório consciencioló-

gico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-

metrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico 

da proéxis; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico do 

Tertuliarium. 

Colegiologia: Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólo-

gos; o Colégio Invisível dos Pré-Autores; o Colégio Invisível dos Autores; o Colégio Invisível dos 

Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Seriexó-

logos. 

Efeitologia: o efeito do posicionamento do voluntariado no primeiro livro; o efeito do 

posicionamento da docência conscienciológica no primeiro livro; o efeito do posicionamento da 

tenepes no primeiro livro; o efeito do posicionamento do primeiro livro; o efeito do posiciona-

mento da megagescon.  

Enumerologia: o ponto de partida da tares gráfica; o ponto de partida da autopesquisa; 

o ponto de partida da heteropesquisa; o ponto de partida da rotina de leitura; o ponto de partida 

da rotina de escrita; o ponto de partida de reencontros retrocognitivos; o ponto de partida do 

compléxis. 
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Binomiologia: o binômio autopesquisas-heteropesquisas; o binômio intelectualidade- 

-parapsiquismo; o binômio pré-autorado–tenepes; o binômio pré-autorado–invéxis; o binômio 

autorganização-autorado; o binômio autodisciplina–pré-autorado; o binômio autoposicionamen-

to–pré-autorado; o binômio autodeterminação–pré-autorado. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio artigo-palestra-livro; 

o trinômio voluntariado-docência-gescon; o trinômio início-manutenção-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio definição-pesquisa-rotina-escrita; o polinômio definição- 

-escrita-revisão-reescrita; o polinômio definição-pesquisa-redefinição-escrita. 

Politicologia: a política da autorganização implantada na rotina pessoal; a meritocracia; 

a democracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual aplicada à definição do tema da gescon. 

Filiologia: a grafofilia; a escriptofilia; a comunicofilia; a autocogniciofilia; a bibliofilia; 

a gesconofilia; a autopesquisofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a definofobia; decidofobia; a grafofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da procrastinação; a síndrome do segundo livro; a síndro-

me do infantilismo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da fadiga crônica (SFC). 

Mitologia: o mito da ideia perfeita para o livro pessoal; o mito da amparabilidade per-

manente do pré-autor; o mito da escolha certa única do tema do livro. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a consciencioteca; a prioroteca; a interassistencio-

teca; a definoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a metodoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodecidologia; a Voliciologia; a Experimentologia; a Gesco-

nologia; a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Amparologia; a Inter-

assistenciologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa posicionada para o autorado; a conscin autorganizada; a conscin 

escritora; as amizades intermissivas; a isca humana inconsciente; a isca humana consciente.  

 

Masculinologia: o autodecisor; o intermissivista; o pré-autor; o autor iniciante; o autor 

veterano; o pré-serenão vulgar; o inversor existencial; o reciclante existencial; o conscienciólogo; 

o professor; o cognopolita; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o proexólogo; o tenepessis-

ta; o projetor consciente; o amparador extrafísico de função; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a autodecisora; a intermissivista; a pré-autora; a autora iniciante; a auto-

ra veterana; a pré-serenona vulgar; a inversora existencial; a reciclante existencial; a conscienció-

loga; a professora; a cognopolita; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a proexóloga; a tene-

pessista; a projetora consciente; a amparadora extrafísica de função; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens 

agens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens perqui-

sitor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens experi-

mentalis; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponto de partida imaturo da gescon = a condição de a conscin definir  

o tema do livro pessoal, sem dar sequência à produção escrita; ponto de partida maduro da gescon 

= a condição de a conscin definir o tema do livro pessoal, iniciando a produção escrita com dis-

ciplina até a finalização.  

 

Culturologia: a cultura pessoal; a Paraculturologia da Autorrevezamentologia. 
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Atividades. No contexto da Experimentologia, eis, por exemplo, 14 atividades interas-

sistenciais, disponíveis na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), ho-

je (Ano-base: 2013), em ordem alfabética, importantes para auxiliar o escritor na decisão do tema 

do livro pessoal: 

01.  Artigo: definir, escrever e publicar artigo pessoal em revistas especializadas da 

Conscienciologia. 

02.  Círculo Mentalsomático: participar do Círculo Mentalsomático, reunindo-se com 

autores e pré-autores para debater temas de ponta da CCCI. 

03.  Debate: discutir o estudo ou a autopesquisa em atividades internas ou públicas das 

Instituições Conscienciocêntricas. 

04.  Docência conscienciológica: vivenciar a docência conscienciológica, possibilitando 

insights de ideias e amadurecimento da decisão sobre o tema do livro a partir das interações em 

sala de aula. 

05.  Formação de autores: participar ativamente do curso Formação de Autores, intera-

gindo com autores e pré-autores. 

06.  Holociclo: visitar, conhecer, estudar e analisar o acervo do Holociclo, incluindo os 

materiais afins aos interesses pessoais. 

07.  Holoteca: visitar, conhecer, estudar e analisar o acervo da Holoteca, incluindo os 

materiais afins aos interesses pessoais.  

08.  Itinerância Conscienciológica: vivenciar a experiência singular de dar aulas de 

Conscienciologia, fora da zona de conforto geográfica e holopensênica, em outros contextos cul-

turais, exigindo flexibilidade pessoal do professor e possibilitando ampliação de experiências 

contribuintes para o livro. 

09.  Laboratórios: participar de atividades em laboratórios nos campi conscienciológi-

cos, em especial o laboratório radical da Heurística (Serenarium). 

10.  Minitertúlias: participar das minitertúlias, auxiliando o participante na aquisição de 

conhecimentos de ponta e atualizações a respeito da Conscienciologia. 

11.  Pesquisa: participar das atividades em grupos de pesquisa, Colégios Invisíveis, jor-

nadas, seminários e congressos. 

12.  Tertúlias: participar do Curso de Longo Curso, auxiliando o participante na aquisi-

ção de conhecimentos de ponta e atualizações a respeito da Conscienciologia. 

13.  Verbete: definir, escrever e defender publicamente o verbete pessoal da Enciclopé-

dia da Conscienciologia. 

14.  Voluntariado em IC: vivenciar a aplicação de trafores e autoenfrentamento de tra-

fares pessoais nas atividades de voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas.  

 

Reciclagem. Aos voluntários, pesquisadores e autores veteranos da Conscienciologia,  

é válido ressaltar a importância de não subestimar as atividades descritas na listagem anterior, 

pois pode-se aplicar a técnica da tábula rasa a fim de reciclar as experiências e otimizar as novas 

gescons. 

Novatos. Aos intermissivistas recém-chegados ou distantes geograficamente das Cognó-

polis, os itens acima devem servir de estímulo para melhorar o autodesempenho evolutivo, caso 

seja este o interesse destas conscins. 

 

Taxologia. Considerando a Autodiscernimentologia, o pré-autor pode fazer a si mesmo 

pelo menos estes 8 questionamentos, em ordem alfabética, a fim de amadurecer o posicionamento 

quanto ao tema do livro pessoal: 

1.  Decisão. Desejo realmente escrever livro sob a ótica da Conscienciologia? As ações 

cotidianas refletem as autoprioridades. 

2.  Foco. Quando pretendo escrever o livro pessoal? Definir o tema do livro é válido 

quando a conscin tem disponibilidade para a escrita ou está disposta a se sacrificar para cumprir 

as metas delimitadas (autodisponibilidade). 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17597 

3.  Meio. Como pretendo escrever o livro pessoal? Definir o tema do livro é válido quan-

do a conscin tem infraestrutura física para a escrita ou está ciente dos obstáculos a serem supera-

dos na ausência desta (autodeterminação). 

4.  Objetivo. Qual a finalidade desta gescon? Definir a finalidade da obra pode ser fator 

motivador para a escolha do tema e a prioridade da escrita. 

5.  Público-alvo. A quem se destina a gescon? Definir o público-alvo reflete inteligência, 

foco e a raiz intermissiva do pré-autor. 

6.  Razão. Por que desejo escrever livro conscienciológico? As reações às crises geradas 

pelo posicionamento do tema e da escrita da gescon refletem a autointencionalidade. 

7.  Singularidade. Qual o diferencial a gescon? Os aportes proexológicos devem ser 

considerados na definição do tema do livro, favorecendo a emersão de singularidades de abor-

dagens. 

8.  Ranking. Na escala de prioridades pessoais onde a escrita do livro se encontra? Defi-

nir o tema do livro é a etapa mais simples do processo, sendo o planejamento da escrita desafio da 

gescon. 

 

Autorreflexão. Não existe gescon sem autorreflexão. Quanto mais questionamentos  

e ponderações autocríticas forem feitos a si mesmo, com o intuito de clarear a ideia de escrever  

o livro, maior a chance de decisão madura e assertiva. 

 

Tipologia. Considerando a Gesconologia, o pré-autor pode avaliar pelo menos 13 enfo-

ques de livros, em ordem alfabética, a fim de contribuir com as reflexões para a definição da ges-

con escrita: 

01.  Autobiografia: tema e conteúdo elaborado a partir da narração da vida do próprio 

autor enfatizando, no caso da Conscienciologia, os aspectos proexológicos e conscienciométricos. 

02.  Convívio: tema e conteúdo elaborado a partir da inspiração do círculo de convivên-

cia íntima, por exemplo, duplista, amigos, voluntários das ICs, contatos esporádicos e frequentes 

em eventos científicos. 

03.  Demanda: tema e conteúdo elaborado a partir de demanda interassistencial de grupo 

ou instituição, geralmente abordando expertise ainda pouco explorada pelo autor. 

04.  Diário: tema e conteúdo elaborado a partir de diário selecionado de experiências 

parapsíquicas, enriquecidas de análises conscienciológicas. 

05.  Dicionário: tema e conteúdo elaborado a partir de estrutura dicionarizada, especia-

lizada, com foco em assunto específico. 

06.  Especialização: tema e conteúdo elaborado a partir da especialização proexológica 

do pesquisador, geralmente fruto das experiência adquiridas nas atividades interassistenciais.  

07.  Heterobiografia: tema e conteúdo elaborado a partir da narração da vida de perso-

nalidade de destaque na historiografia, no caso da Conscienciologia, enfatizando os aspectos pro-

exológicos e conscienciométricos. 

08.  Interdisciplinaridade: tema e conteúdo elaborado a partir da interdisciplinaridade 

de áreas do conhecimento. Exemplos: História e Seriexologia; Psicologia e Conscienciometria; 

Medicina, Ectoplasmia e Consciencioterapia, entre outros. 

09.  Interesse: tema e conteúdo elaborado a partir do interesse e motivação do autor em 

relação ao gênero, estilo ou área do conhecimento. 

10.  Pensamentos: tema e conteúdo elaborado a partir de reflexões e pensamentos sobre 

diversos assuntos afins, com relativa coesão e articulação. 

11.  Trafar: tema e conteúdo elaborado a partir da autossuperação do trafar, tendo como 

foco principal o contraponto, ou seja, o trafor oposto capaz de promover as recins necessárias pa-

ra o compléxis. 

12.  Trafal: tema e conteúdo elaborado a partir do desenvolvimento de métodos, técni-

cas e estratégias imprescindíveis para a obtenção do trafal essencial para o compléxis. 

13.  Trafor: tema e conteúdo elaborado a partir da aplicação ou conquista do trafor es-

sencial, força motriz para alcançar o compléxis. 
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Etapas. O ponto de partida da gescon, mesmo quando realizado de modo satisfatório, 

não é garantia de acabativa da obra escrita com qualidade. Nesse caso, vale considerar o planeja-

mento da gescon (das etapas de pesquisa e escrita), os gargalos intraconscienciais (decorrentes 

das crises de crescimento) e os gargalos extraconsciencias (as pressões externas, o meio, a profis-

são, a família) ao longo da escrita, a revisão da gescon e, por último, a finalização do livro pes-

soal (editoração, impressão e distribuição).  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ponto de partida da gescon, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

02.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Bibliofilia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro.  

06.  Definição  do  básico:  Definologia;  Homeostático. 

07.  Definologia:  Parassemiologia;  Neutro. 

08.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

10.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático.  

12.  Prioridade  da  escrita: Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Seleção  consciencial:  Autocosmoeticologia;  Neutro. 

15.  Subestimação  da  finalização  da  gescon:  Experimentologia;  Nosográfico. 

 

A  ASSERTIVIDADE  NO  PONTO  DE  PARTIDA  DA  GESCON, 
A  PARTIR  DA  AUTORREFLEXÃO,  É  O  PRIMEIRO  PASSO  

PARA  A  CONSCIN  MINIMIZAR  OS  PROBLEMAS  DERIVA-
DOS  DOS  GARGALOS  DURANTE  A  ESCRITA  DO  LIVRO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já definiu algum tema de livro pessoal com fina-

lidade interassistencial? Como foi essa experiência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Thomaz, Marina; & Pitaguari, Antonio; Redação e Estilística Conscienciológica; pref. Conselho Interna-

cional de Neologística (CINEO); revisores Karina Thomaz; & Marcia Abrantes; 188 p.; 2 seções; 6 caps.; 10 abrevs.; 18 
E-mails; 38 enus.; 17 perguntas; 17 respostas; 2 vocabulários de novos termos de acordo ortográfico e neologismos da 

Conscienciologia discordantes do Português corrente; 16 websites; glos. 2.157 termos; 11 infográficos; 14 refs.; 2 anexos; 

21,5 x 14,5 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 103 a 128. 
2.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 

seções; 150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 

60 locuções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias;  
8 testes; 60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.;  

2ª Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2002; páginas 61 e 63. 

 

A. N. 
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P O N T O    E V O L U T I V O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ponto evolutivo é a demarcação mais inteligente na escolha dos atos  

e paraatos pessoais, de cada momento, seja no estado da vigília física ordinária ou nas autovivên-

cias extrafísicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ponto provém do idioma Latim, punctum, “picada; pequeno buraco 

feito por picada; ponto (sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço de 

tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (no jogo de dados)”; conexo com punctus, derivado 

do verbo pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. Surgiu no 

Século XIII. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do 

idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer; de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Ponto alto da autevolução. 02.  Ponto da autorreciclagem. 03.  Pon-

to crucial do equilíbrio. 04.  Ponto da catálise evolutiva. 05.  Ponto forte da viragem. 06.  Ponto 

fulcral da Cosmoética. 07.  Ponto supremo cosmovisiológico. 08.  Ponto inexcedível da mega-

consciência. 09.  Ponto afirmativo de referência. 10.  Ponto máximo consciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo ponto: con-

traponto; Contrapontologia; despontuação; impontual; impontualidade; interpontuação; pontoa-

ção; pontoada; pontoado; pontoar; ponto-atrás; ponto-de-venda; ponto-e-vírgula; ponto-falso; 

ponto-limite; pontoso; pontuação; pontuada; pontuado; pontual; pontualidade; pontualizar; pon-

tuar; pontuda; pontudo; pontuosa; pontuoso. 

Neologia. As duas expressões compostas ponto evolutivo baixo e ponto evolutivo alto 

são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Ponto baixo da autevolução.  02.  Ponto morto do autorregressis-

mo. 03.  Ponto crucial do desequilíbrio. 04.  Ponto fraco involutivo. 05.  Ponto falho da ignorân-

cia. 06.  Ponto abissal do desvio. 07.  Ponto do travão consciencial. 08.  Ponto doentio materioló-

gico. 09.  Calcanhar de Aquiles; ponto cego do obscurantismo. 10.  Ponto de inflexão da interpri-

são grupocármica; ponto de ruptura da desafeição; ponto fulcral do belicismo. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o core evolutivo; o nec plus ultra da auto-

cognição; o ground zero ou o ponto de detonação da bomba atômica, exemplificando o ponto 

evolutivo do planeta. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autevoluciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; o materpensene cosmoético. 

 

Fatologia: o ponto evolutivo; o ponto de vista evolutivo pessoal; o ponto exato do mega-

foco autevolutivo; o ponto crítico; o ponto focal da evolução; o ponto de partida; o ponto de con-

junção; o ponto de convergência dos interesses dos duplistas; o ponto culminante; o topo; o ápice; 

o apogeu; o pináculo; o cume; o acume; o auge; a culminância; o megafoco; a relevância; o es-

sencial; o ás; a confluência; o centrão; o olho do furacão; o autodomínio em relação a ambiguida-

de onipresente; a condição de ser; o eixo do conteúdo cognitivo; o ponto exato das coisas; o limite 

melhor; o momento da desistência; a hora certa de decidir; a maturidade da decisão; o ponto de 

segurança da automaturidade; o assunto da pesquisa pessoal; o ponto pacífico na pesquisa; o pon-

to ideal da ação; o tema do primeiro livro; a autopontualização consciencial no Cosmos; o ponto 

final da acabativa da megagescon da autoproéxis; o compléxis pessoal. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17600 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o ponto evolutivo 

da conscin projetada pelo mentalsoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do crescendo evolutivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo ponto do nó / ponto da abertura; o antagonismo 

ponto de interrogação / ponto de exclamação; o antagonismo ponto da dúvida / ponto da certeza; 

o antagonismo ponto zero / ponto infinito. 

Politicologia: a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a cosmopensenofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a gnosiofilia; a assistencio-

filia; a parapsicofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a pensenoteca; a maturoteca; a conscienciometroteca;  

a culturoteca; a recexoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autopensenologia; a Autoconscienciometro-

logia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Controlologia; a Definologia; a Coerenciolo-

gia; a Priorologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sa-

piens objectivus; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

determinator; o Homo sapiens recyclans. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponto evolutivo baixo = o ato de a conscin vangloriar-se dos próprios er-

ros; ponto evolutivo alto = o ato de a conscin identificar, por si mesma, o megatrafar da Consciex 

Livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura prioritária da evolução consciencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 cate-

gorias de pontos magnos da evolução: 

01.  Ponto de cedência: da Sociologia. 

02.  Ponto de contato: da Conviviologia. 

03.  Ponto de equilíbrio: da Holomaturologia. 

04.  Ponto de exclamação: da Ciprienologia. 

05.  Ponto de honra: da Autocosmoeticologia. 

06.  Ponto de interrogação: da Autopesquisologia. 

07.  Ponto de mutação: da Autorrecexologia. 

08.  Ponto de não-retorno: da Despertologia. 

09.  Ponto de partida: da Autoproexologia. 

10.  Ponto de vista: da Paradireitologia. 

11.  Ponto do enfoque final: da Ressomatologia. 

12.  Ponto do enfoque ideal: da Autevoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ponto evolutivo, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

O  PONTO  EVOLUTIVO,  RACIONALMENTE,  HÁ  DE  SER 
SEMPRE  OBJETO  DE  INTERESSE  PRIORITÁRIO  PARA 

TODA  CONSCIN  LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER, 
EM  QUALQUER  CONTEXTO  COGNITIVO  E  TEMPO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete em determinados contextos sobre o ponto 

evolutivo prioritário? Quais proveitos tem obtido dessa providência? 
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P O N T O    P A C Í F I C O  
( A N T I C O N F L I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ponto pacífico é o detalhe, pormenor, particularidade, aspecto ou assunto 

sobre o qual não há controvérsia, conflito, dúvidas ou hesitações entre as duas ou mais partes in-

teressadas, pairando a mútua concordância e conveniência em relação à determinada circunstân-

cia, situação, fato ou parafato. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo ponto provém do idioma Latim, punctum, “picada; pequeno bu-

raco feito por picada; ponto (sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço 

de tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (no jogo de dados)”; conexo com punctus, derivado 

do verbo pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. Surgiu no Sé-

culo XIII. O termo pacífico procede do mesmo idioma Latim, pacificus, “amigo da paz; tranquilo; 

calmo; conciliador; sereno”. Surgiu também no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Ponto de concórdia. 2.  Ponto de consenso. 

Neologia. As 3 expressões compostas ponto pacífico, ponto pacífico básico e ponto pa-

cífico avançado são neologismos técnicos da Anticonflitologia. 

Antonimologia: 1.  Ponto crítico. 2.  Linha de corte. 3.  Ponto nevrálgico. 4.  Ponto de 

discordância. 5.  Nó górdio. 6.  Ponto capital. 

Estrangeirismologia: o turning point; o punctum saliens pessoal; o entente cordiale;  

a interface; o insight; o standby evolutivo; a expertise pacífica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Intercompreensiologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autorreflexões 

suscitam paz. 

Filosofia: o Realismo; o Pragmatismo; o Humanitarismo. 

Unidade. A unidade de medida do ponto pacífico é o consenso sobre fatos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da busca do consenso; o autopensene convergente;  

a ausência da pensenidade divergente; a sobreposição ao pensene discordante; os patopensenes;  

a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

a força da ortopensenidade diante de grupos e demandas; a pensenidade política sadia; a fecunda-

ção da pacipensenidade. 

 

Fatologia: o ponto pacífico; o consenso; a unanimidade; a concordância de opiniões;  

a mutação das incertezas pela autodeterminação; o predomínio da razão na suscitação do termo 

comum; a inexistência de ambiguidade; a ausência da discordância por determinado aspecto espe-

cífico; a raiz da pacificidade; a compreensão de situações; o ortocentramento; a compreensibilida-

de; o ponto pesquisístico pacífico; o ponteiro consciencial; o ato de incluir pontos a serem trata-

dos; o ato de acolher discursos; o ponto definido; o ponto desejável; os valores considerados ade-

quados; os contornos; o auxílio pontual; o ponto autoconsentido; o exercício de consciencialida-

de; o apelo ao ponto pacífico; o sentido do ponto pacífico; a solidez do ponto pacífico; a humani-

dade buscando consenso; o elemento comum; o ato de equilibrar antagonismos; a falha pontual;  

a ancoragem fraterna; a opção pelo entendimento; a convicção em a pacificidade ser o melhor ca-

minho; o ponto pacífico tornado ponto celeiro (fecundidade); o entrevero diminuindo os esforços 

de pacificidade; as estratégicas cosmoéticas para estabelecer a paz. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as desamarras gru-

pocármicas; os acertos multiexistenciais; a desassedialidade; a exercitação energossomática sus-

tentado a homeostase holossomática; a hiperagudização pelas parapercepções; a coleta de parevi-

dências; a identificação das parassincronicidades; as mediações paradiplomáticas; o calculismo 

cosmoético dos amparadores extrafísicos; a autobagagem multiexistencial pela paz; a agenda ex-

trafísica pró-paz. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cordialidade-argumento. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o ponto pacífico não le-

vantar animosidades; o princípio de o ponto pacífico não anular as diferenças. 

Codigologia: os códigos grupais de Cosmoética (CGC) embasando acordos de paz. 

Teoriologia: a teoria da evolução conjunta. 

Tecnologia: as técnicas da comunicação não-violenta. 

Voluntariologia: a autodoação dos voluntários nos esforços de pacificação. 

Efeitologia: o efeito do ato de pensar pacificamente. 

Neossinapsologia: as neossinapses ampliando as conciliações interpessoais. 

Ciclologia: o ciclo das conversações de paz. 

Enumerologia: o ponto desencadeador; o ponto ancorador; o ponto propiciador; o ponto 

auxiliador; o ponto endossador; o ponto franqueador; o ponto reverberador. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio consenso-verdade; o bi-

nômio ponto-equilíbrio; o binômio insuspeição-segurança; o binômio rapport interassistencial– 

–desassédio. 

Interaciologia: a interação causa-abrangência; a interação identificação-harmonia. 

Trinomiologia: o trinômio fato-correspondência-consentimento. 

Polinomiologia: o polinômio identificar-ponderar-valorizar-pacificar. 

Antagonismologia: o antagonismo concordância / divergência; o antagonismo ponto 

pacífico / ponto de ebulição; o antagonismo desejos individuais / interesses sociais. 

Paradoxologia: o paradoxo de a forte razão não oferecer, necessariamente, pacifi-

cação. 

Politicologia: a assertivocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de maior esforço em instituir francos diálogos. 

Filiologia: a argumentofilia; a criteriofilia; a politicofilia; a ortofilia; a paradireitofilia;  

a soluciofilia; a pacificofilia. 

Fobiologia: a enissofobia; a raciocinofobia. 

Holotecologia: a conflitoteca; a diplomaticoteca; a volicioteca; a metodoteca; a consci-

encioteca; a pacificoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Anticonflitologia; a Pacifismologia; a Etiologia; a Contraponto-

logia; a Priorologia; a Intencionologia; a Verbaciologia; a Politicologia; a Paradireitologia; a Li-

derologia; a Grupocarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a pessoa intercessora; a consci-

ência plácida; a consciência equânime; a autoridade; o ser politizado; as conscins componentes 

das conversações de paz; o perfil pacigerante; a personalidade pacificadora; a minipeça do maxi-

mecanismo. 

 

Masculinologia: o inflexível; o tenso; o negociador; o cooperador; o reflexivo; o estrate-

gista; o comunicador; o interlocutor; o mediador; o orientador; o indutor; o recompositor; o quita-

dor; o especialista; o tenepessista; o paradireitólogo; o amparador; o diplomata; o pacifista; o ad-

vogado estadunidense, nobelista da paz, Elihu Root (1845–1937). 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17604 

Femininologia: a inflexível; a tensa; a negociadora; a cooperadora; a reflexiva; a estrate-

gista; a comunicadora; a interlocutora; a mediadora; a orientadora; a indutora; a recompositora;  

a quitadora; a especialista; a tenepessista; a paradireitóloga; a amparadora; a diplomata; a paci-

fista africana, nobelista, Leymah Roberta Gbowee (1972–). 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens intermediator; o Homo sa-

piens recursus; o Homo sapiens reciprocus; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens 

intentorectus; o Homo sapiens factus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponto pacífico básico = aquele gerador de diálogos iniciais a favor da 

harmonia familiar; ponto pacífico avançado = aquele consolidador de acordo internacional a fa-

vor da paz mundial. 

 

Culturologia: a cultura da diplomacia. 

 

Seleção. Pela Discernimentologia, importa estar autoconsciente para identificar lucida-

mente determinado ponto de consenso nas conversações de paz e mediações de conflitos, a exem-

plo das 4 facetas, listadas em ordem alfabética: 

1.  Contiguidade. A opção pelo imediato ao invés do negligenciado. 

2.  Integralidade. A opção pela justeza ao invés da unilateralidade. 

3.  Linearidade. A opção pela prudência ao invés da irreflexão. 

4.  Racionalidade. A opção pelo pertinente ao invés do idealizado. 

 

Certificação. Segundo a Experimentologia, o ponto pacífico, em geral, tem característi-

cas expositoras da consistência da consensualidade, a exemplo dessas 7 listadas em ordem alfabé-

tica: 

1.  Categórico. 

2.  Flagrante. 

3.  Imperativo. 

4.  Inconteste. 

5.  Indispensável. 

6.  Inequívoco. 

7.  Irresistível. 

 

Importância. Concernente à Pacifismologia, o valor do ponto pacífico está em poder dar 

curso e vazão ao diálogo, à trégua, ao acordo, à manutenção, à consolidação e à irresistibilidade 

do processo da paz. 

Propriedade. Considerando a Conviviologia, o ponto pacífico não é, basicamente, equâ-

nime entre as partes, cria conexão para permitir compartilhar terreno comum nas interrelações. 

Vínculo. Nos constructos da Soluciologia, vale considerar o ponto pacífico enquanto 

meio ou recurso durante os conflitos, para estabelecer e sustentar conversações iniciais e diálogos 

de paz. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ponto pacífico, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

02. Conciliação  das  interdependências:  Cosmovisiologia;  Neutro. 
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03. Diálogo  apaziguador:  Comunicologia;  Homeostático. 

04. Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

05. Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06. Holoconvivialidade  pacífica:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07. Mediação  de  conflitos:  Paradireitologia;  Homeostático. 

08. Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09. Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10. Pensene  empático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11. Ponto  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12. Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Principium  coincidentia  oppositorum:  Anticonflitologia;  Homeostático. 

14. Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

15. Sustentação  factual:  Argumentologia;  Homeostático. 

 

A  COADJUVAÇÃO  NAS  INTERRELAÇÕES  É  FACILITADA   
A  PARTIR  DE  DETERMINADO  PONTO  PACÍFICO,  SENDO  

RECURSO  INTERASSISTENCIAL  PROVIDENCIAL,  PODENDO  

ABRIR  CAMINHOS  À  OBTENÇÃO  DA  INTERCOOPERAÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de alguma conjuntura experimental 

envolvendo ponto pacífico? Já identificou os consensos nos paradigmas pessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Ceneviva, Walter; Meios pacíficos de Solução de Conflitos; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 
82; N. 26.848; Caderno: Cotidiano; Seção: Letras Jurídicas; 1 ilus.; São Paulo; 05.10.02; página C2. 

2.  O Globo; Redação; Caminho alternativo para a Paz (Israel-Palestina); Reportagem; Jornal; Diário; Ano 

LXXIX; N. 25.685; Caderno: O Mundo; 4 citações; 1 entrevista (Jack Lang); 2 enus.; 2 fichários; 2 fotos; Rio de Janeiro; 

02.12.03; página 28. 

 

G. B. C. 
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P O N T O    T R A N S I T Ó R I O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ponto transitório é a condição, estado ou caráter da realidade evolutiva 

da consciência sempre dinâmica, inconclusa, inacabada e incompleta, no âmbito da estrutura do 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo ponto vem do idioma Latim, punctum, “picada; pequeno buraco 

feito por picada; ponto (sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço de 

tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (no jogo de dados)”. Apareceu no Século XIII. O vo-

cábulo transitório deriva também do idioma Latim, transitorius, “que serve de passagem; que dá 

passagem; curto; rápido; transitório”, de transire, “passar de 1 lugar a outro; passar; decorrer  

(o tempo)”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Ponto temporário. 2.  Ponto passageiro. 3.  Incompletude existencial. 

4.  Verpon. 

Neologia. As 3 expressões compostas ponto transitório, ponto transitório compreendido 

e ponto transitório incompreendido são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Ponto final. 2.  Ponto definitivo. 3.  Completude. 4.  Perfeccionismo. 

5.  Verdade absoluta. 

Estrangeirismologia: o follow up ininterrupto da evolução consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolutividade da consciência. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Acabativa: 

realidade relativa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dinâmica evolutiva; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade. 

 

Fatologia: o ponto transitório; o ponto do momento; o momento evolutivo transitório;  

a evolução consciencial interminável; a fragmentação do tempo; o respiro incessante do Cosmos; 

a consciência sempre em trânsito; a transitoriedade das coisas; a instabilidade desafiadora das rea-

lidades; o caráter efêmero das experiências; a incompletude permanente; as ações em andamento; 

as tarefas inconclusas; as reticências; a impraticabilidade da acabativa definitiva; a totalidade efê-

mera; a aparência dos inteiros; a inexistência de algo no qual não falta parte alguma; as realidades 

sempre gradativas; a existência permanente das fases dos fatos; as pendências permanentes; o não 

acabado; o não completo; o não cumprido; o não perfeito; o não preciso; o não satisfeito; a cos-

movisão sempre ampliável; a condição deficitária da evolução sempre sem fim; o fato de toda to-

talidade ser parcial; o fato de depois do horizonte existir sempre outro; a realidade da sequência 

interminável dos máximos; a impossibilidade do ponto final; a realidade das conclusões incon-

cluídas; a defectibilidade ou a impossibilidade da perfeição final; a impossibilidade de se ultimar 

o ultimato último da evolutividade; a consciência somente sadia quando autoconsciente dos pró-

prios desfalques, trafares e invirtudes; a satisfação gerada a partir da identificação da insatisfação 

da própria evolução; a aspiração racional de se aperfeiçoar a condição da incompletude pessoal 

eterna; o poder fundamental da volição; a qualificação indispensável da intencionalidade; o veí-

culo dos desejos – o psicossoma – governado pelo paracorpo do autodiscernimento – o mentalso-

ma; o ponto de mutação evolutiva; o ato interminável de assinar o ponto evolutivo; a expansão 

potencializadora das autocognições cosmoéticas. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do autodiscernimento prioritário potencializando a di-

nâmica evolutiva. 

Principiologia: o princípio consciencial; o princípio da evolução da consciência;  

o princípio do “contra fatos não há argumentos”; o princípio de nenhuma solução ser ponto fi-

nal; o princípio da indeterminação; o princípio do “isso também passa”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a inércia da teoria ante a dinâmica da autovivência; a teoria da integrali-

dade. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito halo dos retornos (acréscimos ou revertérios) das ações cons-

cienciais. 

Neossinapsologia: a conquista ininterrupta e inevitável de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a consciência eterna; a autevolução incessante; a Cosmoética permanen-

te; o parapsiquismo crescente; a holomaturidade sem fim; a convivialidade inafastável; a holocar-

malidade da maturidade. 

Binomiologia: o binômio autodiscernimento-Mateologia; o binômio espaço-tempo. 

Interaciologia: a interação acumulativa da evolução pessoal, grupal e coletiva. 

Crescendologia: o crescendo mínimo da produtividade de cada dia matemático. 

Trinomiologia: o trinômio do planejamento proexológico a curto, a médio e a longo 

prazo. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio pon-

to-reta-plano-espaço. 

Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo teoria / 

vivência. 

Paradoxologia: o paradoxo da consciência como sendo a impermanência permanente; 

o paradoxo da paciência dinâmica. 

Politicologia: a política da evolução grupal; a democracia. 

Legislogia: a lei do eterno retorno; a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Maniologia: a dromomania. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a cronoteca; a experimentoteca; a parado-

xoteca; a pensenoteca; a superlativoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Holofilosofiologia; a Holomaturologia; a Men-

talsomatologia; a Autopriorologia; a Autocriticologia; a Autocoerenciologia; a Autodeterminolo-

gia; a Erudiciologia; a Cosmovisiologia; a Hermeneuticologia. 

 

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 poliédrica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens transitor; o Homo sapiens autopensenisator; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ponto transitório compreendido = o momento evolutivo bem aproveitado 

pela consciência lúcida; ponto transitório incompreendido = o momento evolutivo desperdiçado 

pela consciência obtusa. 

 

Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva (IE). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o ponto transitório, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Devir:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Escala  da  consciência  contínua:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Informação  pró-evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Obviedade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  PONTO  TRANSITÓRIO  É  REALIDADE  INAFASTÁVEL  AN- 
TE  OS  CONFRONTOS  DE  TODO MOMENTO  DA  CONSCIÊN-

CIA  LÚCIDA  DISPOSTA  A  ENCARAR  OS  DESAFIOS  DAS  

CONQUISTAS  DAS  AUTOSSUFICIÊNCIAS  EVOLUTIVAS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende razoavelmente a relevância do pon-

to transitório na vida evolutiva? Você emprega alguma fórmula pessoal para o melhor aproveita-

mento das oportunidades evolutivas? 
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P O N T U A L I D A D E  
( A U T O R G A N I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A pontualidade é a qualidade de a conscin, homem ou mulher, cumprir os 

horários agendados e realizar, com exação, os compromissos, intra ou extrafísicos, assumidos nos 

prazos estipulados. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo pontual vem do idioma Latim Medieval, punctualis, “que vai ao 

ponto”, de punctus, “ponto”. Surgiu no Século XVI. A palavra pontualidade apareceu no Século 

XVII. 

Sinonimologia: 1.  Cumprimento de horário. 2.  Assiduidade. 3.  Regularidade; rigorosi-

dade quanto aos compromissos. 

Neologia. As duas expressões compostas pontualidade básica e pontualidade avançada 

são neologismos técnicos da Autorganizaciologia. 

Antonimologia: 1.  Despontualidade; impontualidade. 2.  Atraso. 3.  Delonga. 4.  Pro-

crastinação. 5.  Postergação. 6.  Autoindisciplina. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à autodisciplina pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pontualida-

de expressa autocoerência. Pontualidade: respeito multidimensional. 

Coloquiologia: a pontualidade britânica. 

Citaciologia: – De nada adianta correr, é preciso partir em tempo (Jean de La Fontaine, 

1621–1695). 

Proverbiologia: – Se você não está 5 minutos adiantado, então está 10 minutos atrasa-

do (ditado militar). Cobrar de quem chega atrasado, ainda é pensar atrasado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; o holopensene da autodiscipli-

na; o holopensene do respeito multidimensional; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orismo-

pensenes; a orismopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os praxipensenes; a praxi-

pensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os sociopensenes; a sociopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a pontualidade; o autocompromisso com o horário agendado; a autorganiza-

ção; o paradever da urbanidade; o respeito com o tempo alheio; a eficiência no agendamento das 

tarefas; o cumprimento da agenda pessoal; a gerência do tempo pessoal; a manutenção da harmo-

nia nas relações interpessoais; a paciência; a persistência; a insistência; o exemplarismo pessoal;  

a seriedade; a correção; a retidão; a previsão de possíveis contratempos; a evitação das distrações; 

o cuidado com a falta de atenção; o cumprimento das rotinas úteis; a eliminação do mau hábito de 

empurrar com a barriga; a superação do ato de fazer corpo mole; o ato educado de não deixar al-

guém esperando. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os encontros mul-

tidimensionais na hora marcada; a antecipação de encontros extrafísicos; a promoção dos reen-

contros de destino pelos amparadores extrafísicos; a autoconscientização quanto às responsabili-

dades parassociais; as conexões sinérgicas pontuais interdimensionais; o Paradever; os compro-

missos intermissivos da autoproéxis; o paraato cosmoético de cumprir de maneira precisa e rigo-

rosa os compromissos interassistenciais extrafísicos, previamente assumidos no Curso Intermissi-

vo (CI). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da pontualidade consciex amparadora–conscin assisten-

te–conscin assistida; o sinergismo multidimensional Curso Intermissivo–minitertúlia; as siner-

gias da pontualidade cosmoética. 

Principiologia: o princípio da pontualidade; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);  

o princípio da auteducação evolutiva; o princípio da desassedialidade intraconsciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código do exemplarismo pessoal 

(CEP); o código de conduta pessoal. 

Teoriologia: a teoria do paradever; a teoria da evolução consciencial; a teoria da au-

torganização; a teoria da personalidade autoconsciente. 

Tecnologia: a técnica da sincronização paracerebral; a técnica do comportamento pla-

nejado; as técnicas de desassédio; a técnica da tenepes; a técnica das pequenas ações diárias;  

a técnica do detalhismo; a técnica dos hábitos saudáveis e das rotinas úteis; a técnica dos 15 mi-

nutos de espera. 

Voluntariologia: a pontualidade da conscin voluntária nas reuniões institucionais; as 

equipes de voluntários da Enciclopédia da Conscienciologia; a pontualidade dos voluntários do-

centes de Conscienciologia; o autatilamento aplicado ao voluntariado interassistencial; a pontua-

lidade nos trabalhos voluntários interassistenciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizacio-

logia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autevo-

luciologia; o laboratório conscienciológico da Autorreeducaciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holomatu-

rologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio In-

visível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Para-

pedagogia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colé-

gio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito da rotina útil na evolução consciencial; o efeito da pontualidade 

enquanto profilaxia nas interrelações multidimensionais; os efeitos antissociais da impontualida-

de; o efeito da assistência na hora certa; os efeitos da pontualidade na desassedialidade de quem 

espera; o efeito sadio da pontualidade na pacificação das interrelações conscienciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à autorreeducação; as neossinapses as-

sistenciais através da pontualidade; as neossinapses necessárias à pontualidade; as neossinapses 

da utilização de recursos extraconscienciais para manutenção da autorganização. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo cosmoético da desassediali-

dade consciencial; o ciclo das sincronicidades amparadas. 

Enumerologia: o comprometimento; a consideração; a educação; a ordenação; a orga-

nização; o planejamento; a responsabilidade. 

Binomiologia: o binômio pontualidade-prontidão; o binômio pontualidade-desassedia-

lidade; o binômio pontualidade–hora exata; o binômio pontualidade–autocentramento conscien-

cial. 

Interaciologia: a interação pontualidade-eficácia; a interação autoconfiança-pontua-

lidade; a interação pontualidade intrafísica–parapontualidade; a interação pontual epicentro 

consciencial–amparador extrafísico–assistido. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-vontade-pontualidade; o trinômio conta-

gem regressiva–zero–pontualidade máxima; o trinômio pontualidade–momento certo–competên-

cia pessoal; o trinômio pontualidade profilática–macro-PKs destrutivas–segurança pessoal;  

o trinômio responsabilidade-respeitabilidade-pontualidade; o trinômio autorganização-pontuali-

dade-respeito. 
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Polinomiologia: o polinômio na hora exata–em cima da hora–na última hora–na hora 

pontual; o polinômio pontualidade–rotina útil–responsabilidade–priorização–assistência multi-

dimencional–autocentramento consciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo autorganização / autodesorganização; o antagonis-

mo bom exemplo / mau exemplo; o antagonismo civilidade / impontualidade; o antagonismo au-

todisciplina / autoindisciplina; o antagonismo impontualidade / convívio intercooperativo; o an-

tagonismo pontualidade / procrastinação. 

Paradoxologia: o paradoxo de 1 minuto poder valer por horas; o paradoxo de esperar 

a hora certa para antecipar. 

Politicologia: a autodiscernimentocracia. 

Legislogia: a lei do contágio do exemplarismo positivo; as leis da convivialidade; a lei 

da responsabilidade do mais lúcido; as leis da Paradiplomacia; a lei da interassistencialidade 

consciencial. 

Filiologia: a determinofilia; a decidofilia; a priorofilia; a conscienciofilia; a sociofilia;  

a parassociofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a cronometrofobia; a cronofobia; a hipengiofobia; a auto-

disciplinofobia; a priorofobia; a organizaciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da impontualidade; a síndrome da autodesorganização;  

a síndrome da despriorização; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocriza-

ção; a síndrome do deficit de atenção; a síndrome do estudante. 

Maniologia: a mania de chegar atrasado aos compromissos; a mania da impontualidade; 

a mania da procrastinação; a mania de justificar o atraso. 

Holotecologia: a volicioteca; a traforoteca; a convivioteca; a sociologicoteca; a consci-

encioteca; a diplomacioteca; a gregarioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Autodeterminologia; a Autopriorologia;  

a Civiliziaciologia; a Conviviologia; a Exemplologia; a Harmoniologia; a Pacienciologia; a Para-

diplomacia; a Priorologia Cosmoética. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin organizada; a conscin interassistencial; a conscin determinada;  

a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclope-

dista; a conscin confiável. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação;  

o professor da Conscienciologia. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a cons-

cienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a pro-

exóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a profes-

sora da Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sa-

piens autoeducatus; o Homo sapiens megaexemplar; o Homo sapiens megatraforisticus; o Homo 
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sapiens autodesassediator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus;  

o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pontualidade básica = o cumprimento de horários intrafísicos; pontuali-

dade avançada = a instituída enquanto norma pessoal para os compromissos intra e extrafísicos. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da convivialidade sadia; 

 a incultura da falta de pontualidade; a cultura das normas sociais para evitar atraso; a cultura 

dos meios de transporte extremamente pontuais; a cultura da priorização. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a pontualidade, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02. Atilamento:  Atilamentologia;  Homeostático. 

03. Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

04. Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05. Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

06. Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autoposicionamento  de  ponta:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

09.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

10.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  TEÁTICA  DA  PONTUALIDADE  NOS  COMPROMISSOS  

COTIDIANOS,  MANIFESTA  PELA  CONSCIN  MAIS  LÚCIDA   
E  AUTORGANIZADA,  EXPRIME  EXEMPLARISMO  E  IMPRIME 

CONFIABILIDADE  NOS  ENCONTROS  MULTIDIMENSIONAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende os ganhos evolutivos auferidos pela 

conscin pontual? Consegue perceber o nível da assistência realizada pelo emprego desse trafor? 

 

C. R. F. 
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P O R Ã O    C O N S C I E N C I A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O porão consciencial é a fase de manifestação infantil e adolescente da 

consciência humana (conscin, Homo sapiens sapiens), até chegar ao período da adultidade, carac-

terizada pelo predomínio dos traços-fardos (trafares, taras pessoais) mais primitivos da consciên-

cia multiveicular (holossoma), multidimensional (dimensões conscienciais), multiexistencial (se-

riéxis), multimilenar (tempo histórico), paragenética e holobiográfica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo porão vem do idioma Português arcaico, prão, e este do idioma 

Latim, planus, “chato; liso; plano; nivelado; chão”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo cons-

ciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas, conhecimento, consciência, senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Porão subumano. 2.  Fase infantil. 3.  Fase adolescente. 4.  Fase tra-

farina. 5.  Fase da caverna. 6.  Antinvéxis. 7.  Antirrecéxis; antirrecin. 8.  Antigescon. 

Neologia. As 3 expressões compostas porão consciencial, miniporão consciencial  

e maxiporão consciencial são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Antiporão consciencial. 2.  Fase da holomaturidade. 3.  Fase da des-

perticidade. 4.  Idade madura. 5.  Adultez. 

Estrangeirismologia: o id e as fases sádica-oral e sádica-anal da Psicanálise. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a infantopensenidade; a infrapensenidade; os subpensenes; o minipensene 

como a unidade de medida do porão consciencial. 

 

Fatologia: o porão consciencial; o porão subumano; o porão do ego; o porão conscien-

cial retardado; o porão consciencial curto (adolescência); o porão consciencial longo (adultida-

de); o porão consciencial depois dos 35 anos de idade; o porão-temporão; as cargas pesadas es-

condidas no porão; a volta ao porão consciencial; a ancestralidade; o atavismo; as heranças cro-

mossomiais mais potentes; as remanescências trafarinas; a subadultez; o entulho da subumanida-

de; a primeira infância; o apogeu do porão consciencial; a segunda infância; a fermentação púbe-

re; a pré-adolescência; a adolescência; a pós-adolescência; o término do porão consciencial;  

a pós-adolescência fixada; a vida humana sem bússola consciencial; o período intensivo da auto-

desorganização; a apriorismose; o trafarismo; os megatrafares fixados; o subcérebro abdominal; 

a subcerebralidade protorreptiliana; as taras pessoais; o carregamento do umbilicochacra; o vege-

talismo; as automimeses dispensáveis; a credulidade; o ansiosismo; as muletas conscienciais tar-

dias; a irrecuperação dos cons magnos; a autassedialidade primária; as irracionalidades desloca-

das (Proxêmica); as irracionalidades extemporâneas (Cronêmica); os pecadilhos mentais; a irres-

ponsabilidade; a riscomania; os acidentes de percurso parapsíquicos; as dependências afetivas;  

a coleção de armas de brinquedo (a hoploteca infantil); a autoinsegurança; o retardamento afetivo; 

os anticons; a conduta acriançada; a anorexia intelectual; as coleiras do ego; a fetalização; a ado-

ração; a afetividade egoista; o simploísmo; os surtos de imaturidade; a fuga da Fatuística e das 

verpons; os valores reestruturáveis da conscin; a parassombra do psicossoma. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio porão consciencial–porão de velharias (bagulhos energé-

ticos). 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome do bebê chorão; a síndrome de 

Cinderela; a síndrome de Peter Pan; a síndrome do canguru (a tríade mãe-filho-família);  a sín-

drome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a infantoteca; a trafaroteca; a egoteca; a psicossomatoteca; a biografote-

ca; a psicoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Parapato-

logia; a Subparageneticologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a criança; a pessoa infantilizada; a conscin infradotada; a subpersonalidade. 

 

Masculinologia: o adolescente; o adulto-criança; o subadulto; o animal humano; o sub-

pensenizador; o buscador-borboleta irresoluto; o decidofóbico; os tatuados; o ludopata; o cativo 

dos telegames; o escravo da robéxis; o antepassado de si mesmo. 

 

Femininologia: a fã explícita; a xiliquenta; a noveleira; as portadoras de piercings na 

língua; a adolescente; a adulta-criança; a subadulta; a subpensenizadora; a buscadora-borboleta ir-

resoluta; a decidofóbica; as tatuadas; a ludopata; a cativa dos telegames; a escrava da robéxis;  

a antepassada de si mesma. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens subperso-

nalis; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens subpensenisator; o Homo sapiens inor-

ganisatus; o Homo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniporão consciencial = a literatura infantil; maxiporão consciencial = 

as ectopias afetivas (amores errados). 

 

Atuação. Conforme os princípios da Holomaturologia, o porão consciencial ainda atua 

na vida da maioria absoluta dos componentes da Humanidade, por algum período, em pleno Ter-

ceiro Milênio, mantendo idiotismos culturais e excessos de todas as naturezas. 

Inventário. Sob a ótica da Conscienciometrologia, quando o adulto diagnostica ainda 

haver resquícios recorrentes do porão consciencial, o melhor é inventariar as recentes evidências 

de manifestações autopensênicas trafarinas, mais frequentes, na diuturnidade pessoal, a fim de 

combatê-las com o aperfeiçoamento da autodisciplina, autorganização ou a recéxis. 

 

Antiporão. Sob o ângulo da Paraprofilaxiologia, eis, na ordem alfabética, 10 atitudes 

antiporão consciencial eficazes, capazes de patrocinar a saída antecipada de condições existen-

ciais primárias, indesejáveis e deletérias, pela conscin motivada, executando a exaustão do porão 

consciencial: 

01.  01.  Autodesassedialidade: Consciencioterapia; OIC. 

02.  02.  Autodiscernimento: cosmoético; CPC. 
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03.  Autoparapsiquismo: lúcido vivenciado; AM. 

04.  Cons: magnos, razoavelmente recuperados. 

05.  Desperticidade: priorização da assistência interconsciencial. 

06.  Holomaturidade: inteligência evolutiva (IE). 

07.  Invéxis: inversão existencial; ASSINVÉXIS. 

08.  Megatrafor: pessoal, como sendo o materpensene. 

09.  Paragenética: ideias inatas evoluídas. 

10.  Recéxis: reciclagem intraconsciencial pragmática. 

 

Grupalidade. A grupalidade infantil tende a se basear no porão consciencial nas mani-

festações lúdicas, sendo sempre oportuno averiguar o nível de maturidade a ser introduzido e apli-

cados no grupo a fim de predispor melhor os componentes, conscins-infantis, a nível melhor de 

intraconsciencialidade para principiar a consecução das proéxis mais cedo. 

Escravatura. Pela Invexologia, o período infantil, até o fim da puberdade, constitui o está-

gio onde a conscin exibe, ao máximo, o porão de si mesma, o predomínio do departamento de esgo-

tos do ego (umbigão), quando ainda escravo de energias conscienciais não dominadas. 

Emunctórios. A partir da Paracronologia, o porão consciencial representa o período dos 

emunctórios mais graves da consciência multimilenar e multiexistencial, respirando na troposfera 

da Terra. 

Instintividade. De acordo com a Somatologia, vêm à tona, no porão consciencial, du-

rante o estado da vigília física ordinária da conscin em novo soma, os instintos animais básicos,  

a ancestralidade, as heranças cromossômicas mais potentes e o atavismo ou as taras mais diversas. 

Subcerebrologia. No contexto da Parapatologia, é no porão consciencial onde o subcé-

rebro abdominal alcança o pique máximo de manifestação e domínio na existência intrafísica da 

consciência. 

Vivenciologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, até chegar a fase da maturidade 

física ou biológica, a conscin já viveu apenas 1/3 da experiência humana, justamente o pior ou o me-

nos evoluído – o porão consciencial – quanto à qualidade das aquisições conscienciais em novo 

soma. 

Androssomatologia. É ponto pacífico serem os meninos mais agressivos se comparados 

às meninas. O porão consciencial é mais manifesto nos meninos e menos nas meninas. 

Peso. Todos os resquícios das baixezas da consciência, no caminho multimilenar e plu-

riexistencial da consciência, vêm à superfície logo no início da nova existência humana. A cons-

ciência se agacha, rasteja e geme sob o peso dos próprios megatrafares primitivos e mais antigos, 

justamente na fase infantil. O assediador lúcido, infelizmente, é o mestre de vícios. 

Conflitos. O inconsciente, as submemórias e a holomemória digladiam entre si, dentro 

do microuniverso da conscin, gerando conflitos indefiníveis na fase do porão consciencial.  

A proéxis grande, não raro, tem o porão consciencial grande como reboque. 

Cons. Na fase do porão da consciência, ainda não ocorreu a recuperação plena dos cons, 

ou as unidades de lucidez da maturidade consciencial, integrada, a serem aplicadas na prática dia- 

-a-dia da vida intrafísica. 

Homem. O homem, igual aos animais subumanos, está inatamente "programado" para 

responder violentamente a certas espécies de estimulação. Mas o comportamento infantil abusivo, 

destrutivo, oposicionista e a agressividade hostil e antissocial apontam a fase do porão da cons-

ciência em todas as crianças, mesmo naquela supostamente normal. 

Exaustão. A exaustão da atmosfera do porão da conscin se faz pela ampliação da luci-

dez, ou da maturidade consciencial integrada, a caminho da holomaturidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o porão consciencial, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

3.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

4.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

6.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

A  VIVÊNCIA  DA  INVERSÃO  EXISTENCIAL,  POR  PARTE 
DA  MOÇA  OU  DO  RAPAZ,  ELIMINA,  DE  VEZ,  A  FASE 

DO  PORÃO  CONSCIENCIAL  ATÉ  MAIS  CEDO,  QUEIMAN-
DO  ETAPAS  NA  CONSECUÇÃO  DIGNA  DA  MAXIPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você ainda padece, confinado na condição de vítima trafarina, de res-

quícios do porão consciencial na idade adulta? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

2. 1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 191, 271, 416, 461, 669, 673, 
702, 733, 807, 835, 893, 958, 966, 1.002, 1.029 e 1.072. 

3. 2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 

tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 84, 121, 154, 286, 287, 297, 363, 371, 393, 416, 436 a 438, 440, 446, 

464, 470, 492, 513, 517, 529, 540, 545, 554, 598, 623, 686, 693, 696, 699, 704 a 708, 714, 724, 730 e 740. 
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P O R T F O L I O    D A    CO N S C I E N C I O L O G I A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O portfolio da Conscienciologia é a panorâmica dos conjuntos de realida-

des e pararrealidades componentes de todas as linhas de investigações técnicas e paratécnicas da 

Ciência das Ciências, abarcando a Intraconscienciologia, a Interconscienciologia, a Extraconscien-

ciologia, a Policonscienciologia, a Cosmoconscienciologia e a Conscienciologia Experimental. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo portfolio vem do idioma Inglês, portfolio, “pasta para carregar pa-

péis; cargo ou função de ministro de Estado ou de funcionário de gabinetes”, emprestado do idio-

ma Italiano, portafoglio, sob influência do idioma Francês, porte-feuille, todos derivados do idio-

ma Latim, portare, “portar; trazer; transportar”. Apareceu no Século XX. O vocábulo consciência 

procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. 

Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Realidades da Conscienciologia. 2.  Status da Conscienciologia.  

3.  Pontoações da Conscienciologia. 4.  Fatuística da Conscienciologia. 5.  Inventariologia da 

Conscienciologia. 

Neologia. As duas expressões compostas miniportfolio da Conscienciologia e maxiport-

folio da Conscienciologia são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Realidades da Materiologia. 2.  Status da Materiologia. 3.  Fatuística 

da Materiologia. 4.  Ciência Convencional Sem Consciência. 

Estrangeirismologia: o portfolio da Conscienciologia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os neoropensenes; a neoropensenidade. 

 

Fatologia: o portfolio da Conscienciologia; a Fatuística da Conscienciologia; a Casuísti-

ca da Conscienciologia; a planilha evolutiva; o elenco da Conscienciologia; a escala dos autores 

mentaissomáticos; as iniciativas planetárias pioneiras; a radicação vitalícia na Cognópolis; os me-

gaempreendimentos conscienciológicos. 

 

Parafatologia: as pararrealidades; os parafatos; os parafenômenos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Paradoxologia: os paradoxos da Conscienciologia. 

Holotecologia: a inventarioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Cosmovisiologia; a Tudologia; o Cosmis-

mo; a Cosmossíntese; a Estatística; a Noologia Analítica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana assistencial lúcida; o ser desperto. 
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Masculinologia: o conscienciólogo; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúci-

do; o inversor existencial; o reciclante existencial; o duplista; o holotecário; o administrador de 

IC; o agente retrocognitor; o conscienciômetra; o cosmoeticista; o parapercepciologista. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúci-

da; a inversora existencial; a reciclante existencial; a duplista; a holotecária; a administradora de 

IC; a agente retrocognitora; a conscienciômetra; a cosmoeticista; a parapercepciologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens conscientiometra;  

o Homo sapiens cosmoethicista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens paraperceptiolo-

gus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniportfolio da Conscienciologia = a pontoação da Instituição Cons-

cienciocêntrica (IC); maxiportfolio da Conscienciologia = a Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, 20 campos das realidades 

específicas da Conscienciologia, dispostos na ordem alfabética, de acordo com as técnicas da 

Enumerologia, do detalhismo, da Cosmovisiologia, da Conformática e da exaustividade (Ano-ba-

se: 2006): 

01.  Argumentologia: os debates; as heterocríticas; as tertúlias; os megadesafios; o prin-

cípio da descrença; a Descrenciologia; a Refutaciologia. 

02.  Compreensiologia: o entendimento; o conhecimento; a apreensão; a Mentalsoma-

tologia. 

03.  Conceituação: os constructos; as ideias; as neoideias; as ideias originais; a rede 

ideativa de verpons; o Temas da Conscienciologia; o Minidefinições Conscienciais; a Determino-

logia. 

04.  Corpus: a consistência ideológica; a cultura; os ideais evolutivos; a dinâmica da 

evolução das consciências; as relações interconscienciais; a Conviviologia. 

05.  Disciplinas: as especialidades; os subcampos; as variáveis; as minivariáveis; as 

áreas técnicas; a Mentalsomatologia. 

06.  Empreendimentos: as realizações; as iniciativas; as estratégias conscienciológicas;  

as empresas; as obras; os laboratórios de autopesquisas; as razões sociais; as personalidades jurí-

dicas; as Empresas Conscienciológicas; o Conscienciocenter; as Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; a Comunidade Conscienciológica Cosmoé-

tica Internacional (CCCI); a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNI-

CIN); a International Academy of Consciousness (IAC); a Organização Internacional de Cons-

ciencioterapia (OIC); a Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS);  

a Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia (INTERCAMPI); a As-

sociação Internacional de Intercâmbio Acadêmico Sino-Brasileiro (IASB); a Associação Interna-

cional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS); a Associação Internacional para 

Expansão da Conscienciologia (AIEC); a Associação Internacional de Conscienciometrologia 

Interassistencial (CONSCIUS); a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX); 

a Cognópolis; a Conscienciocentrologia. 

07.  Estilística: a redação científica; o Manual de Redação da Conscienciologia; os pila-

res intelectivos; o enumerograma; a Enumerologia; a Conformática. 

08.  Eventos: os cursos; o Curso Integrado de Projeciologia (CIP); o Extensão em Pro-

jeciologia e Conscienciologia 1 (ECP1); o Extensão em Conscienciologia e Projeciologia  

2 (ECP2); o Extensão em Projeciologia e Conscienciologia (ECP3); o Fundamentos da Auto-

conscienciometrologia; o Autoconscientização Multidimensional (AMD); o Teoria e Prática da 

Inversão Existencial; o Curso de Desenvolvimento da Consciência (CDC); o Curso Imersão He-

terocrítica de Obra Útil; o Curso Formação de Autores; o Acoplamentarium; o Curso de Longo 
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Curso (tertúlias diárias); os Congraçamentos das ICs; a Convenção da CCCI; os debates; as ex-

posições públicas; a Holoteca; as palestras; as conferências; os congressos; os seminários; as con-

venções; as semanas; os fóruns; as jornadas; os encontros; as excursões científicas; as imersões 

pesquisísticas; a Infocomunicologia; a Comunicologia. 

09.  Fundamentos: os princípios; os princípios formais; os princípios multidimensio-

nais; os embasamentos; as múltiplas complexidades; a Holomaturologia. 

10.  Holopensenologia: o universo técnico; o grupocarma; a estruturação do holopense-

ne institucional; a Cosmovisiologia. 

11.  Lexicologia: a Lexicografia; o dicionário; a técnica da consulta a 50 dicionários;  

a enciclopédia; o Miniglossário da Conscienciologia; o vocabulário; os verbetes; as entradas; os 

neologismos; o Conselho Internacional da Neologística (CINEO); a Conscienciopédia; a Enci-

clopediologia. 

12.  Neoparadigma: a teoria-líder; os objetivos; o megafoco científico; o materpensene 

jurídico; a Filosofia; a Holofilosofia; a Parapolítica; o Paradireito; a Paradiplomacia; o Conselho 

Internacional de Assistência Jurídica à Conscienciologia (CIAJUC). 

13.  Orismologia: a linguagem científica; a Terminologia; o tesauro; a Nomenclatura;  

a Definologia. 

14.  Parapedagogiologia: a reeducação consciencial; os autopesquisadores; os professo-

res; os professores itinerantes; os conferencistas; os escritores; os alunos; as equipes técnicas;  

o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC); a Associação Internacional para a Evolução da Consciência 

(ARACÊ). 

15.  Pesquisologia: as autopesquisas; as heteropesquisas; os autexperimentos; os hete-

rexperimentos; os omniquestionamentos; os Grupos de Pesquisas da Consciência (GPCs);  

o Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; o cosmograma; as aborda-

gens; os estudos; as proposições; as unidades de medida; o timeline da Conscienciologia; a Auto-

pesquisologia. 

16.  Publicações: as revistas técnicas; a Conscientia; o Journal of Conscientiology; o Ges-

tações Conscienciais; o Conscienciologia Aplicada; os boletins; os House Organs; as Newslet-

ters; o IIPC News; o Thosenews; o Jornal da Invéxis; o Jornal da Aracê; o Jornal Campus 

CEAEC; os livros; os manuais; os tratados; os autores; a Associação Internacional Editares. 

17.  Sínteses: as análises; os paradoxos; a Taxologia. 

18.  Técnicas: as teáticas; as táticas; os critérios; a Paratecnologia. 

19.  Teorias: as hipóteses; as neoteorias; os assuntos; os temas; as teses; a Heuristicologia. 

20.  Voluntariado: o elenco; os voluntários; as voluntárias; os intermissivistas; as inter-

missivistas; o corpo docente; o corpo discente; os inversores existenciais; os reciclantes existen-

ciais; os minidissidentes; os retomadores de tarefa; a Elencologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o portfolio da Conscienciologia, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

1.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

2.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

5.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

7.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 
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O  PORTFOLIO  DA  CONSCIENCIOLOGIA  É  INSTRUMENTO  

PRÁTICO  E  RACIONAL  PARA  AS  ABORDAGENS  TÉCNI-
CAS  E  AS  RATIFICAÇÕES  CIENTÍFICAS  DAS  REALIDADES  

COSMOVISIOLÓGICAS  DA  CIÊNCIA  DAS  CIÊNCIAS. 
 

Questionologia. Você já alcançou a visão abrangente das realidades, objetivos e conse-

quências evolutivas da Conscienciologia para a melhoria da qualidade de vida do Homem? Como 

encara as pesquisas e os empreendimentos conscienciológicos em andamento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 

11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 344. 

02.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 66. 
03.  Idem; Estratégias Conscienciológicas no Século XXI; Artigo; Conscientia; Revista; Vol. 8; N. 4; Seção: 

Temas da Conscienciologia; 2 enus.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; Outubro / Dezembro, 2004; capa (chamada) e páginas 223 a 228. 
04.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 82 a 86. 
05.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 21, 55, 57, 67, 73, 99, 101, 105, 137, 149, 161, 166, 184, 186 e 193. 
06.  Idem; Minidefinições Conscienciais; 164 p.; 150 ilus.; 450 minifrases; 10 x 15 cm; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 164. 

07.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-
tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 7 e 123. 

08.  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 1 a 192. 

09.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 973 a 975. 
10.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 1 a 1.058. 

11.  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; páginas 1 a 232. 
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P Ó S - C O M P L É X I S  
( A U T O P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O pós-compléxis é o período confortável e gratificante, em geral extrafísico 

ou intermissivo, primeiro, e, depois, intrafísico ou ressomático, na próxima vida intrafísica, con-

secutiva à consecução do completismo da programação existencial da consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo pós vem do idioma Latim, post, “atrás de; depois de (no espaço  

e no tempo); depois; em segundo lugar; em seguida; pouco depois”. O termo completo deriva 

também do idioma Latim, completus, “acabado; terminado; completo; aquilo de que não falta par-

te”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo existencial procede do mesmo idioma Latim, existentialis. 

Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Após o compléxis. 2.  Período depois do compléxis. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos (neologismos) derivados do vocá-

bulo compléxis: anticompléxis; completista; incompletista; incompléxis; maxicompléxis; mega-

compléxis; multicompletista; multicompléxis; neocompléxis; pós-compléxis; pré-compléxis; pró- 

-compléxis; superincompléxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas pós-compléxis, pós-compléxis mínimo e pós-com-

pléxis máximo são neologismos técnicos da Autoproexologia. 

Antonimologia: 1.  Pré-compléxis. 2.  Período antes do compléxis. 3.  Compléxis.  

4.  Desviologia. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; a dinamização do curriculum vitae; o self- 

made man proexista; o Proexarium; o Prioritarium; o upgrade proexológico; o plus proexoló-

gico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente das autorretro-

cognições. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pós-complé-

xis: megadever cumprido. Compléxis: assinatura holopensênica. Compléxis: epitáfio ideal. Com-

pléxis: megagescon existencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da proexialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a façanha máxima da vida humana; o bom negócio evolutivo do compléxis; 

as vantagens óbvias do completismo existencial; a vida intrafísica organizada; o coroamento dos 

esforços pessoais; a obra-prima catalisadora; o bambúrrio do suor; a autossuperação intracons-

ciencial; a acabativa proexológica; a expansão do livre arbítrio pessoal; a vitória do compléxis;  

a ganhadora ou o ganhador invicto; o objetivo máximo da vida atingido; a meritocracia sem privi-

légios; a megapriorização alcançada; o crescendo evolutivo; a maxieudemonia cosmoética; o me-

gapecúlio evolutivo; a autocolheita fundamental; a safra evolutiva da viagem intrafísica; o Ma-

nual da Proéxis; o caminho da Cosmoconscienciologia. 

 

Parafatologia: o pós-compléxis; a autocatálise evolutiva; as posturas pessoais pós-com-

pléxis; a agilização da holobiografia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a eficácia da técnica de viver evolutivamente. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico 

da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio compléxis-euforex; o binômio autabnegação-moréxis. 

Trinomiologia: o trinômio maxiproéxis-compléxis-maximoréxis. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a conscienciocracia;  

a evoluciocracia; a parapsicocracia. 

Filiologia: a proexofilia; a teaticofilia. 

Mitologia: a desmitificação generalizada autoconsciente. 

Holotecologia: a proexoteca; a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;  

a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Teaticologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Gesco-

nologia; a Paracronologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens 

tertulianus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

offiexista; o Homo sapiens priorologicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: pós-compléxis mínimo = a autoconscientização intrafísica, ainda na vida 

humana, com a euforin derivada da obtenção da façanha evolutiva; pós-compléxis máximo = a au-

toconscientização extrafísica, depois da dessoma, com a euforex derivada da obtenção da façanha 

evolutiva. 

 

Caracterologia. Segundo a Autoproexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 

possíveis vantagens imediatas, mais evidentes, da obtenção do completismo existencial para  

a conscin lúcida: 

01.  Autodesassedialidade: mais profunda. 
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02.  Autorrevezamento multiexistencial: em nível não esperado. 

03.  Autossuficiência: a autoconfiança, autossegurança ou coragem maior. 

04.  Centrais Extrafísicas: o acesso pessoal mais fácil quando na condição de conscin. 

05.  Ciclo multiexistencial pessoal (CMP): a melhoria inimaginada anteriormente. 

06.  Código pessoal de Cosmoética (CPC): em patamar mais elevado. 

07.  Cons: a expansão da recuperação das unidades de lucidez na próxima existência. 

08.  Cosmoconsciencialidade: em neopatamar. 

09.  Curso Intermissivo (CI): em grau avançado. 

10.  Desperticidade: o jubileu mais acessível, se for ainda o caso, na próxima vida aqui. 

11.  Euforex: no período intermissivo pós-dessomático. 

12.  Extrapolacionismo: em patamar fenomenicamente evoluído. 

13.  Ficha Evolutiva Pessoal (FEP): com o saldo enriquecido. 

14.  Intermissão pessoal: prolongada, assistida e interassistencial. 

15.  Invéxis: direta, na próxima existência intrafísica. 

16.  Livre arbítrio: mais dilatado e inteligível. 

17.  Macrossoma: para a maxiproéxis próxima. 

18.  Maximoréxis: na próxima vida intrafísica. 

19.  Megacipriene: a predisposição pessoal melhorada. 

20.  Neocompléxis: menos difícil na próxima existência humana. 

21.  Pangrafia: expandida e cosmovisiológica. 

22.  Paramicrochip: específico para as próximas tarefas nesta dimensão. 

23.  Parassinapsologia: as conquistas cognitivas e parapsíquicas além do comum. 

24.  Reurbanizações: o entendimento maior das transmigrações extrafísicas interplane-

tárias. 

25.  Segunda dessoma: ocorrendo junto com a primeira daí em diante. 

26.  Semiconsciexialidade: a condição, agora, mais à vista. 

27.  Sinalética parapsíquica: expandida com a melhoria da projetabilidade lúcida (PL). 

28.  Triatletismo consciencial: menos difícil no futuro próximo. 

29.  Visão panorâmica cosmovisiológica: a ampliação das autorretrocognições. 

30.  Visitologia: a ampliação das excursões extrafísicas a outros planetas habitados. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o pós-compléxis, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

4.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Cipriene:  Energossomatologia;  Homeostático. 

6.  Interação  evolutiva:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

7.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

AS  MEGAVANTAGENS  EVOLUTIVAS  DA  OBTENÇÃO  DO 
COMPLÉXIS  FORAM  EXPOSTAS  AQUI  APENAS  EM  PARTE.  
SEM  DÚVIDA  É  PRECISO  A  CONSCIÊNCIA  VIVENCIAR  OS  

FATOS  PARA  AVALIAR  EXATAMENTE  TAL  REALIDADE. 
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Questionologia. Você admite valer o esforço para se alcançar o compléxis? Você vive 

consciente da relevância deste assunto para todos os intermissivistas, homens e mulheres? 
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P O S I Ç Ã O    C O N T E X T U A L  
( H O L O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A posição contextual é a função ocupada pela conscin, homem ou mulher, 

em determinada circunstância, propiciando-lhe a experimentação de determinadas condições es-

pecíficas, diferentemente de outrem na mesma situação, mas em outra colocação. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo posição deriva do idioma Latim, positio, “ação de por, de colocar; 

posição; situação”, e este de ponere, “pôr; colocar; postar; pousar; plantar; fixar; estabelecer; 

construir; edificar; executar; fazer; expor; atribuir; considerar; empregar; aplicar; propor; ofere-

cer; dispor; ordenar; arranjar; expor; relatar; contrar”. Surgiu no Século XIII. A palavra contextu-

al vem do mesmo idioma Latim, contextus, “tecido; entrelaçado”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Posição circunstancial. 2.  Posição situacional. 3.  Posição condicio-

nal. 4.  Posição vivencial. 

Neologia. As duas expressões compostas monoposição contextual e poliposição contex-

tual são neologismos técnicos da Holopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Posição espacial. 2.  Posição social. 3.  Posição hierárquica. 4.  Posi-

ção descontextualizada. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao holopensene acessado. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Posição 

contextual: compartimentação. Honremos nossas posições. Evitemos a descontextualização. Con-

texto, não pretexto. 

Coloquiologia: o ato de calçar os sapatos alheios; a troca das cadeiras; o cada macaco 

no seu galho; a evitação de jogar nas 11; os dois pés em cada barco levando ao afundamento;  

a condição de saber mudar o boné da função; o ato de sair-se bem em qualquer posição; o fora 

de contexto; os pitacos deslocados. 

Citaciologia. “Nós todos vivemos sob o mesmo céu, mas não temos todos o mesmo ho-

rizonte” (Konrad Adenauer, 1876–1967). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da contextualização; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os grupopensenes;  

a grupopensenidade; o rastro pensênico; a fôrma holopensênica. 

 

Fatologia: a posição contextual; as circunstâncias; o encaixe na realidade; as diferentes 

posições na mesma situação; as percepções variadas conforme a posição; o aproveitamento das 

disponibilidades pessoais; a valorização da posição de todos; a condição de não generalização da 

própria posição contextual; as mudanças de posições ao longo do tempo; os aprendizados de cada 

posição; as auto e heterobservações; as conclusões ao vivenciar diferentes posições no mesmo 

contexto. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

goparapsíquica; as inspirações do amparador extrafísico de função; o treino energético; a capaci-

dade desassediológica; o amparo extrafísico relativo a cada posição; as vivências parafenomêni-

cas e paraperceptivas; a efemeridade dos contextos multidimensionais; as sincronicidades; os 

extrapolacionismos extrafísicos pessoais. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo contexto-participação; o sinergismo temperamento-posi-

ção; o sinergismo posição-atuação; o sinergismo retroposição-neoposição; o sinergismo entre as 

diferentes posições; o sinergismo entre posições complementares; o sinergismo posição–fôrma 

holopensênica. 

Principiologia: o princípio da vivência pessoal; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio do melhor para todos independente da posição contextual. 

Codigologia: o rigor do código pessoal de Cosmoética (CPC) influenciando na vivência 

do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: as técnicas de autopesquisa; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado parapsíquico. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos de experimentar diferentes posições; os efeitos da mudança de 

posição nas autorreciclagens; os efeitos na visão de conjunto pessoal de quem experienciou to-

das as posições de determinado contexto; os efeitos da mudança de posição no grupo. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para assimilar as vivências de neoposi-

ção contextual; as paraneossinapses dos Cursos Intermissivos (CIs) influenciando na reciclagem 

das vivências de retroposições repetidas na vida intrafísica atual. 

Ciclologia: o ciclo da espiral evolutiva; o ciclo da multisserialidade; o ciclo das automi-

meses evolutivas. 

Enumerologia: a posição inicial; a posição final; a posição transitória; a posição fixada; 

a paraposição; a posição crítica; a neoposição evolutiva. 

Binomiologia: o binômio consciencialidade-produtividade; o binômio especialização- 

-especificação; o binômio versatilidade-multifuncionalidade; o binômio conhecimento-compreen-

são; o binômio conscin multívola–dispersividade; o binômio despojamento-amparabilidade; o bi-

nômio taquipsiquismo-instantaneidade. 

Interaciologia: a interação conscin-posição; a interação teoria-prática; a interação po-

sição-posicionamento; a interação parte-todo; a interação fato-parafato; a interação posição-co-

erência; a interação minipeça interassistencial–maximecanismo evolutivo. 

Crescendologia: o crescendo posição infantil–posição juvenil–posição adulta–posição 

senescente; o crescendo rigidez posicional–flexibilidade posicional. 

Trinomiologia: o trinômio iniciativa-manutenção-acabativa; o trinômio aqui-agora-já; 

o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio vivenciar-refletir-debater. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo bastidor / palco; o antagonismo diário / eventual;  

o antagonismo experimentação / idealização; o antagonismo pró-forma / autenticidade; o anta-

gonismo sequencial / aleatório; o antagonismo superficial / profundo; o antagonismo passado  

/ presente. 

Paradoxologia: o paradoxo de várias pessoas no mesmo espaço físico experienciarem 

diferentes realidades multidimensionais dependendo da posição contextual ocupada. 

Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a experimento-

cracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado às percepções e parapercepções. 

Filiologia: a experimentofilia; a pesquisofilia; a parapercepciofilia. 

Fobiologia: a superação da neofobia; a eliminação da reciclofobia; as fobias dificultando 

a vivência de neoposições. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da apriorismose; a superação da síndrome da 

dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da onipotência. 

Maniologia: a mania de querer estar em outra posição; a mania de almejar contexto dife-

rente; a mania de desperdiçar a oportunidade do momento evolutivo. 
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Mitologia: o mito do pré-serenão com cosmovisão sem vivência dos mais diversificados 

contextos evolutivos. 

Holotecologia: a parafenomenoteca; a consciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holopensenologia; a Parapercepciologia; a Lucidologia; a Expe-

rimentologia; a Autopesquisologia; a Energossomatologia; a Amparologia; a Autodiscernimento-

logia; a Coerenciologia; a Reciclologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade atenta; o ser parapsíquico; o perfil inte-

rassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapi-

ens attentus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens pa-

rapsychicus; o Homo sapiens reflexivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: monoposição contextual = a vivência de única posição no contexto; poli-

posição contextual = a experimentação de várias posições no mesmo contexto. 

 

Culturologia: a cultura da experimentação; a cultura da contextualidade. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 10 exemplos de contextos conscienciológicos e res-

pectivas posições diferenciadas, facultando ao experimentador, variados ângulos de percepção 

holopensênica: 

01.  Acoplamentarium: participante da equipe do curso; aluno veterano; neoaluno. 

02.  CEAEC (Centro de Altos Estudos da Conscienciologia): morador do campus; hós-

pede do Village. 

03.  Cognópolis: cognopolita morador; cognopolita temporário; visitante da Cognópolis. 

04.  Curso: aluno; monitor; professor; coordenador do evento. 

05.  EDITARES (Associação Internacional Editares): membro da equipe institucional; 

autorando; neoautor; autor publicado. 
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06.  ENCYCLOSSAPIENS (Associação Internacional de Enciclopediologia Conscien-

ciológica): voluntário da equipe da Enciclopédia da Conscienciologia; neoverbetógrafo; verbetó-

grafo veterano. 

07.  Epicentrismo: epicentro administrativo; epicentro autoral; epicentro docente; epi-

centro parapsíquico. 

08.  Instituição: gestor institucional; voluntário; funcionário; aluno. 

09.  Tertuliarium: membro da equipe das tertúlias; tertuliano assíduo; tertuliano eventu-

al; teletertuliano assíduo; teletertuliano eventual. 

10.  Voluntariado: voluntário assíduo; voluntário eventual; voluntário visitante; volun-

tário à distância. 

 

Diferencial. Não basta apenas ocupar determinada posição contextual. O diferencial em 

termos paraperceptivos é o engajamento e a disponibilidade da conscin (antes, durante e depois) 

para a atividade em questão. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a posição contextual, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Atividade  homogênea:  Autexperimentologia;  Neutro. 

02.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

03.  Autovivência  experimental:  Autexperimentologia;  Neutro. 

04.  Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

05.  Diversificação  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

06.  Divisão  do  trabalho:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Exemplarista  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Holopensene  polivalente:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 

12.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

14.  Status  momentosus:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Subtarefa  relevante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  POSIÇÃO  CONTEXTUAL  DEMONSTRA  A  DIVERSIFICA-
ÇÃO  DA  CAPTAÇÃO  HOLOPENSÊNICA  DE  ACORDO  COM  

A  FUNÇÃO  EXERCIDA  PELA  CONSCIN.  IMPORTA  CONSI-
DERAR  AS  DIFERENTES  PERCEPÇÕES  DA  REALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu as diferenças da posição contextual? 

Como lida na prática com tal condição: sabe atuar de acordo com a ocupação no contexto? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 

19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 133. 

 

K. A. 
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P O S I C I O N A M E N T O    D E    E S Q U I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O posicionamento de esquiva é a postura regressiva da conscin, homem ou 

mulher, manifestada por meio de comportamento de evitação, desvio ou evasão de interações pes-

soais ou circunstâncias percebidas de maneira desagradável, incômoda, embaraçosa, ameaçadora, 

constrangedora, aversiva e / ou crítica, objetivando impedir os pertúrbios intraconscienciais 

e manter-se na zona de conforto. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo posicionamento procede do idioma Latim, positio, “ação de pôr, de 

colocar; posição; situação”. Apareceu no Século XX. A palavra esquiva provém do idioma Ger-

mânico, skiuh, “tímido; assustadiço”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Posicionamento evitativo. 02.  Posição de retraimento. 03.  Ação 

tergiversante. 04.  Conduta evasiva. 05.  Ato desviador da evolução. 06.  Atitude de retirada antie-

volutiva. 07.  Comportamento regressivo. 08.  Reação covarde. 09.  Escapismo. 10.  Procedimen-

to antirreciclogênico. 

Neologia. As 3 expressões compostas miniposicionamento de esquiva, maxiposiciona-

mento de esquiva e megaposicionamento de esquiva são neologismos técnicos da Autevolucio-

logia. 

Antonimologia: 01.  Autenfrentamento. 02.  Ação obstinada. 03.  Ato diligente. 04.  Ati-

tude retilínea. 05.  Conduta evolutiva. 06.  Autabsolutismo evolutivo. 07.  Ação proativa. 08.  Au-

toprontidão consciencial evolutiva. 09.  Comportamento de assunção. 10.  Evitação cosmoética. 

Estrangeirismologia: a scusa; o step down evolutivo; o lie down on the job; o bypass;  

a evitación; o chemin de contournement; o locus de controle externo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às interações pessoais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Esquiva é po-

sicionamento. 

Coloquiologia. Eis 7 expressões populares relativas ao assunto: o ato de saltar de ban-

da; o ato de pular fora; o ato de fazer corpo mole; o ato de tirar o corpo fora; o ato de sair de fi-

ninho; o ato de sair pela tangente; o ato de botar panos quentes. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da esquiva; os assediopensenes; a assediopenseni-

dade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os autopatopensenes; a autopatopensenidade; os 

autopensenes pessimistas; a autopensenidade pessimista; os bagulhos pensênicos. 

 

Fatologia: o posicionamento de esquiva; o transviamento; o desencaminhamento; o des-

vio da proéxis; a dificuldade de lidar com o desconforto; a intolerância às frustrações; a visão tra-

farista; o pensamento intrusivo; as crenças pessoais; as influências religiosas; o caminho aparen-

temente mais fácil; o valor dado ao boavidismo; a covardia evolutiva; as justificativas, as descul-

pas e as explicações; as alegações e as argumentações tergiversantes; a manutenção do status 

quo; a autestigmatização; os trafares encobertos; a renúncia da originalidade consciencial; a defe-

sa da autoimagem idealizada; a baixa autestima; o medo da crítica; o medo do fracasso; o medo 

da rejeição; as omissões deficitárias; o complexo de Jonas; a evitação experiencial; o isolamento 

social; a interiorose; a postura social estéril; a improdutividade; o caminho do incompléxis. 
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Parafatologia: a desvalorização do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a ausência 

do estado vibracional (EV) profilático; os bloqueios energéticos; os cons não recuperados; os tra-

vões paragenéticos pessoais multiexistenciais; as retrovidas pessoais ignoradas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da aplicação dos trafores pessoais na superação dos tra-

fares e na superação de trafais. 

Principiologia: a dificuldade com o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o prin-

cípio nocivo do autocomodismo; o princípio autocorruptor de não se comprometer; o princípio 

patológico da estagnação pessoal; o princípio de nada substituir a experiência pessoal; a ausên-

cia do princípio evolutivo do autaprimoramento contínuo; a falta do princípio perspicaz de ser 

preferível encarar a dura realidade a manter-se na ignorância estagnante da mansidão ilusória. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolutividade pessoal. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia. 

Voluntariologia: a condição de voluntário inativo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório consci-

enciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscien-

ciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciote-

rapia; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da 

dupla evolutiva (DE); o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Desassediolo-

gia; o Colégio invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito danoso de não enfrentar os desafios da vida humana na proéxis. 

Neossinapsologia: a consolidação das neossinapses através das vivências pessoais. 

Ciclologia: o ciclo da autossabotagem; o ciclo vicioso irrealizações-frustrações; o ciclo 

das automimeses dispensáveis; o ciclo vicioso da conscin pusilânime. 

Enumerologia: a conduta de ir para o acostamento; a conduta de desperdiçar oportuni-

dades; a conduta de aumentar o problema; a conduta de acrescentar pendências; a conduta de 

malgastar energias; a conduta de criar interprisões; a conduta de causar prejuízo evolutivo. 

Binomiologia: a evitação do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autodesvalo-

rização-heterovalorização; o binômio orgulho-vaidade; o binômio autoculpa-autovitimização;  

o binômio catastrofismo-derrotismo; o binômio descondicionar-desreprimir; o binômio autocas-

tração-autossabotagem; o binômio autocomplacência-heterocomplacência; o binômio weak pro-

file–strong profile. 

Interaciologia: a interação inexperiência-insegurança; a interação ônus-bônus; a inte-

ração extrafísica com os assediadores. 

Crescendologia: o crescendo negligência-afastamento-desistência; o crescendo fuga- 

-alívio-frustração; o crescendo erro-acerto. 

Trinomiologia: o trinômio desculpa-melin-melex; o trinômio patológico sentimento de 

incapacidade–sentimento de inferioridade–sentimento de inadequação; o trinômio baixo auto-

conceito–autestima baixa–autassedialidade alta; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; 

o trinômio trafores desconhecidos–trafares fortalecidos–trafais perpetuados; o trinômio observa-

ção-prática-aprendizagem; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação. 

Polinomiologia: o fortalecimento do polinômio autoconhecimento–autoimagem realis-

ta–autestima elevada–autoconfiança; o polinômio autoconsciencioterápico autoinvestigação-au-

todiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo desdramatização racional / exacerbação emocional; 

o antagonismo focagem no passado / focagem no aqui-agora-já; o antagonismo conforto / des-

conforto; o antagonismo crescimento / estagnação; o antagonismo produtividade / paralisia pro-
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dutiva; o antagonismo ação / omissão; o antagonismo autoimagem distorcida / autoimagem real; 

o antagonismo autonomia / coleiras do ego. 

Paradoxologia: o paradoxo de o posicionamento da evitação do desconforto trazer mais 

desconforto; o paradoxo da opção irrefletida de poupar esforços evolutivos hoje multiplicar os 

esforços exigidos para os mesmos feitos no futuro. 

Politicologia: a corruptocracia; a assediocracia; a recexocracia; a evoluciocracia; a des-

crenciocracia; a meritocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço aplicada aos posicionamentos pessoais. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a fobia social. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação; a síndrome da insegurança; a síndrome 

do pânico; a síndrome da mediocrização; a síndrome do Peter Pan; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a fracassomania. 

Holotecologia: a convivioteca; a conscienciometroteca; a criticoteca; a prioroteca; a re-

cexoteca; a proexoteca;  a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Voliciologia; a Autopriorologia; a Autopes-

quisologia; a Parageneticologia; a Seriexologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Psicossomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin esquiva; a conscin indisponível; a conscin não participativa; a is-

ca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista inadaptado; o minidissidente 

ideológico; o escapista; o fugitivo; o omisso; o componente da robéxis; o participante da massa 

humana impensante. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista inadaptada; a minidissidente 

ideológica; a escapista; a fugitiva; a omissa; a componente da robéxis; a participante da massa hu-

mana impensante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens im-

maturus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens credulus;  

o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens apriorota; o Homo 

sapiens antiproexis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniposicionamento de esquiva = o ato de assistir às tertúlias conscienci-

ológicas sem apresentar questionamento ou ideia para isentar-se da autexposição; maxiposiciona-

mento de esquiva = o ato de não produzir gescons ao modo de verbetes, artigos, cursos ou livros 

para resguardar-se de heterocríticas; megaposicionamento de esquiva = o ato de abandonar o vo-

luntariado conscienciológico colocando-se na condição de minidissidente para evitar autenfrenta-

mento e recin. 

 

Culturologia: a cultura do comodismo antievolutivo. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 variá-

veis e respectivas atitudes presentes derivadas do posicionamento de esquiva, capazes de atravan-

car a proéxis da conscin intermissivista: 

01.  Docência. Desistir da formação docente conscienciológica. 

02.  EV. Desvalorizar o estado vibracional profilático. 

03.  Interassistência. Indisponibilizar-se para tarefas interassistenciais. 
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04.  Liderança. Rejeitar oportunidades de epicentrismo interassistencial. 

05.  Livro. Protelar a escrita do livro pessoal. 

06.  Parapsiquismo. Despriorizar o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido. 

07.  Prova. Recusar fazer a prova anual da Conscienciologia. 

08.  Tenepes. Relegar as condições necessárias para realização da tenepes. 

09.  Verbete. Adiar constantemente a escrita do verbete pessoal para a Enciclopédia da 

Conscienciologia. 

10.  Voluntariado. Abster-se do voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

 

Terapeuticologia: o comprometimento com a autoproéxis e autoinvestimento para pro-

mover autossuperações contínuas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o posicionamento de esquiva, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

02. Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

03. Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04. Automanobra  dilatória:  Antiproexologia;  Nosográfico. 

05. Comodismo  piegas:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06. Concessão  antievolutiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07. Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

08. Escapismo:  Experimentologia;  Neutro. 

09. Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10. Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11. Negocinho  evolutivo:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

12. Prejuízo  sorrateiro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13. Proexopatia:  Proexopatologia;  Nosográfico. 

14. Síndrome  da  pré-derrota:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Zona  de  conforto:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

O  POSICIONAMENTO  DE  ESQUIVA  MINA  A  FORÇA  VITAL  

E  MOTIVADORA  DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  POR  SER  

CONTRÁRIO  ÀS  CLÁUSULAS  PROÉXICAS  PESSOAIS,  PO-
DENDO  CONDUZIR  À  ESTAGNAÇÃO  E  AO  INCOMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica posicionamento de esquiva nas pró-

prias manifestações diárias? Como analisa o impacto de tais atos na proéxis individual e grupal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 676 e 677. 
2.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
580, 581, 590, 591 e 615. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17634 

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 261, 472, 

506, 507 e 731. 

 

M. O. 
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P O S I C I O N A M E N T O    D O C E N T E    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O posicionamento docente conscienciológico é a posição pessoal de a cons-

cin autolúcida, homem ou mulher, expor o conteúdo informacional da Conscienciologia de ma-

neira racional, assistencial e cosmoética, aplicando a tares interdimensional, sem a intenção de 

convencer ou doutrinar, empenhada na reeducação evolutiva dos demais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo posicionamento vem do idioma Latim, positivo, “ação de por, colo-

car; posição; situação”. Apareceu no Século XX. O vocábulo docente procede também do idioma 

Latim, docens, “aquele que ensina”, do verbo docere, “fazer aprender; ensinar; ensaiar alguma 

peça”. Surgiu no Século XIX. A palavra consciência provém igualmente do idioma Latim, cons-

cientia, “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 ele-

mento de composição logia deriva do idioma Grego, logos, “Ciência; Arte; tratado; exposição ca-

bal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Postura parapedagógica conscienciológica. 2.  Posicionamento tarís-

tico conscienciológico. 3.  Posicionamento quanto ao  ensino conscienciológico. 4.  Exemplaris-

mo paradidático conscienciológico. 5.  Opção docente pelo ensinamento prioritário. 

Neologia. As 3 expressões compostas posicionamento docente conscienciológico, mini-

posicionamento docente conscienciológico e maxiposicionamento docente conscienciciológico 

são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Postura docente dogmática. 2.  Posicionamento docente convencio-

nal. 3.  Postura desestabilizadora pensênica. 4.  Apedeutismo docente cronicificado. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à reeducação consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da docência conscienciológica; os autopensenes;  

a autopenenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade. 

 

Fatologia: o posicionamento docente conscienciológico; a tares conscienciológica teó- 

rica e prática; a modalidade de curso realizado ao ar livre, ao modo do Bioenergias sem Muros 

(BSM); a reeducação informativa assistencial; o exemplarismo no posicionamento consciencial; 

as observações atentas e ininterruptas dos alunos sobre o docente expositor; as perguntas ansiosas 

dos discentes sobre a verdade relativa de ponta; a informação sem lavagem cerebral; a antinculca-

ção transparente das ideias; o bom humor didático; o posicionamento com argumentos lógicos; as 

repetições didáticas (circularidade); a itinerância pedagógica; a disponibilidade tarística; os recur-

sos didáticos; os ganchos intelectuais; os exemplos pertinentes; a interação com as conscins e as 

consciexes; a impactoterapia cosmoética; o docente consciencial capaz de suar sangue nas ativi-

dades do voluntariado; a decisão pela tares conscienciológica; a sensação imatura de nó na gar-

ganta ao fazer intervenções esclarecedoras; a postura docente dogmática; o posicionamento do-

cente eventual; o ato de o docente não baixar a guarda (defesa do ego); a visão trafarista de 

apontar somente os problemas; a incoerência de teorizar em sala de aula e não praticar; a autex-

periência qualificada através da docência conscienciológica; o posicionamento assertivo e coeren-

te perante a exposição do corpus da Conscienciologia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o megalaboratório 

da paralfabetização em sala de aula conscienciocêntrica; o posicionamento docente em conexão 

com a mutidimensionalidade; a desassim autoconsciente; os primeiros ensaios tarísticos do cons-

cienciólogo para a autorreeducação multidimensional; o docente líder na condição de isca assis-

tencial lúcida; o parapsiquismo docente atuante; a ampliação da autoconsciencialidade multidi-

mensional; a postura parapedagógica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo produtividade docente–dinamismo evolutivo; o sinergis-

mo cérebro-paracérebro; o sinergismo reeducação-neossinapses; o sinergismo fazer assistência–

–ser assistido; o sinergismo teática-verbação; o sinergismo posicionamento-decidofilia; o siner-

gismo desafio-ousadia; o sinergismo agente retrocognitor–docente da Conscienciologia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado na docência consciencial;  

o princípio da autopesquisa evolutiva; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do posi-

cionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio interassisten-

cial do mais experiente ensinar ao menos experiente; o princípio da inseparabilidade maxiproe-

xológica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da docência conscienciológica; a teoria da coerência; 

as teorias dos Cursos Intermissivos (CIs); a teoria da sabedoria essencial. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; as técnicas da assistên- 

cia mentalsomática ou tarística; as técnicas bioenergéticas; as técnicas das parapesquisas;  

a técnica do autodesassédio; a técnica da recéxis; a técnica da invéxis. 

Volutariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado docente e itinerante nas 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;  

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível dos Educa-

dores. 

Efeitologia: os efeitos imediatos da tares; os efeitos desassediadores em sala de aula do 

posicionamento docente; os efeitos do labcon docente; os efeitos da cientificidade docente; os 

efeitos dos trafores docentes; os efeitos dos extrapolicionismos parapsíquicos no posicionamento 

docente; os efeitos da maturidade consciencial atuando no posicionamento docente; os efeitos 

das recomendações extrafísicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses críticas das deslavagens subcerebrais; as neossina-

pses recicladoras resultantes das aprendizagens adquiridas; as neossinapses advindas das neo-

verpons. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo aprender-ensinar-reaprender; o ciclo voluntariado jejuno–

–voluntariado atuante; o ciclo aula treino–docente liberado; o ciclo docente veterano–docente 

itinerante. 

Enumerologia: a aula expositiva; a aula vivenciada; a aula interassistencial; a aula inte-

rativa; a aula ao ar livre; a aula retrocognitiva; a aula produtiva. 

Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação docente-aluno; a interação mestre-discípulo; a interação 

preceptor-parapreceptor; a interação docente intrafísico–docente extrafísico; a interação criati-

vidade aflorada–criatividade embotada. 

Crescendologia: o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo autoposicionamen-

to-autexposição-autotransparência-abertismo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo 

evolutivo sementeira-colheita; o crescendo paraeducando-educador-reeducador; o crescendo Di-

dática-Paradidática; o crescendo tenepes-ofiex. 
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Trinomiologia: o trinômio interassistência-reeducação-megafraternidade; o trinômio 

orientação-apreensão-aplicação. 

Antagonismologia: o antagonismo posicionamento docente / decidofobia docente; o an-

tagonismo gratificações / preocupações; o antagonismo autodesempenho docente / patamar do-

cente estagnado; o antagonismo exposição de aulas esclarecedoras / exposição de aulas “qua-

dradinhas”; o antagonismo consciencialidade / vulgaridade; o antagonismo preceptoria parapsí-

quica / preceptoria eletronótica; o antagonismo ensino / desensino; o antagonismo dogmatismo  

/ antidogmatismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da rotina dinâmica da tares expositiva. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a argumentocra-

cia; a democracia; a proexocracia; a taristicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a intelectofilia; a verbaciofilia; a criticofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia;  

a enciclopediofilia; a autorganizaciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a autopesquisofobia; a autocriticofobia; a cognofobia; a parapsi-

cofobia; a decidofobia; a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Mona Lisa; a síndrome da insegurança impedindo a au-

texposição; a síndrome do conflito de paradigmas. 

Holotecologia: a pedagogoteca; a cerebroteca; a pensenoteca; a evolucioteca; a argu- 

mentoteca; a cognoteca; a criticoteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a comunicoteca; a di- 

daticoteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Parapedagogia; a Taristicologia; a Refutacio-

logia; a Interassistenciologia; a Autopesquisologia; a Argumentologia; a Intermissiologia; a Holo-

maturologia; a Verbaciologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o corpo docente conscienciológico; 

o paradocente; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o reeducador; o preceptor; o agitador de neoideias; o agente retrocogni-

tor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o exem-

plarista; o pesquisador; o comunicólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o docente 

conscienciológico voluntário; o aluno; o tenepessista; o epicon lúcido. 

 

Femininologia: a reeducadora; a preceptora; a agitadora de neoideias; a agente retrocog-

nitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista;  

a exemplarista; a pesquisadora; a comunicóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a docente consciencienciológica voluntária; a aluna; a tenepessista; a epicon lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens magister; o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo 

sapiens paedagogus; o Homo sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens praeceptor; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniposicionamento docente conscienciológico = a postura parapedagó- 

gica assumida na palestra informativa conscienciológica; maxiposicionamento docente conscien-

ciológico = a postura parapedagógica assumida na itinerância internacional pelo professor de 

Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura do poder da tares no posicionamento docente consciencioló-

gico. 
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Argumentos. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

4 categorias de posicionamentos passíveis de o docente assumir nas aulas teóricas e práticas de 

Conscienciologia e Projeciologia: 

1.  Emocional. O equilíbrio emocional diante de conscins e consciexes, com ou sem vín-

culo afetivo interconsciencial. 

2.  Energético. A autossustentabilidade energética interassistencial e desassediador no 

ambiente de aula conscienciocêntrica. 

3.  Mental. O predomínio do mentalsoma através da explanação das ideias por meio da 

tarefa de esclarecimento, argumentações lógicas e maturidade consciencial. 

4.  Parapsíquico. A teática parapsíquica da interassistencialidade multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o posicionamento docente conscienciológico, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

04.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

05.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

06.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Paratécnica  didática:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

11.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

13.  Professor  intermissivista:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Transmissão  gratificante:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

 

O  POSICIONAMENTO  DOCENTE  CONSCIENCIOLÓGICO  DE-
MARCA  A  CONDIÇÃO  COSMOÉTICA  DA  OPÇÃO  LÚCIDA,  
PRIORITÁRIA,  DO  INTERMISSIVISTA  PELA  TARES  ASSIS-
TENCIAL,  OBJETIVANDO  A  REEDUCAÇÃO  LIBERTÁRIA. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição do posicionamento do-

cente conscienciológico? Você tem coragem de expor cosmoeticamente as neoideias da Consci-

enciologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 38, 200, 202, 

e 465. 

 

S. P. 
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P O S I C I O N A M E N T O    I N V E X O L Ó G I C O  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O posicionamento invexológico é a posição pessoal, ideológica e cosmoe-

ticamente definida pela conscin lúcida, homem ou mulher, quanto à aplicação da técnica da in-

versão existencial, prevenindo-se contra erros, desvios e omissões desde cedo, na fase da adoles-

cência ou na juventude, em prol da dinamização evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo posicionamento procede do idioma Latim, positio, “ação de pôr, 

de colocar; posição; situação”. Apareceu no Século XX. O vocábulo inversão é também originá-

rio 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. A palavra existencial vem do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; re-

lativo ao aparecimento”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; 

existir; ser; ter existência real”. Apareceu também no Século XIX. O elemento logia provém do 

idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Postura invexológica. 2.  Assunção da invéxis. 3.  Opção pela invé-

xis. 4.  Escolha lúcida da técnica da invéxis. 5.  Posicionamento favorável à invéxis. 

Neologia. As 3 expressões compostas posicionamento invexológico, posicionamento in-

vexológico primário e posicionamento invexológico avançado são neologismos técnicos da Inve-

xologia. 

Antonimologia: 1.  Opção pela recéxis. 2.  Posicionamento dogmático. 3.  Murismo 

pessoal. 4.  Posicionamento antiassistencial. 

Estrangeirismologia: a realização as soon as possible (ASAP) das prioridades evolu-

tivas; o turning point evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autoposicionamento evolutivo; o holopensene 

pessoal da proéxis; o holopensene pessoal da profilaxia; o holopensene pessoal da antecipação da 

maturidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; o holopensene pessoal do autoposiciona-

mento evolutivo; os logicopensenes; a logicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; a auto-

pensenização interassistencial; os sociopensenes; a sociopensenidade; os autocriticopensenes;  

a autocriticopensenidade. 

 

Fatologia: o posicionamento invexológico; a predileção pela invéxis; o exemplarismo no 

posicionamento evolutivo; a disponibilidade tarística; a busca por otimizar a atual existência;  

a priorização da interassistência; a inversão existencial aplicada intuitivamente; o corte das colei-

ras sociais do ego; a opção pela maturidade precoce interassistencial; a opção pela antimaternida-

de e antipaternidade sadias; o Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex); a participação em reu-

niões do Grinvex a fim de conhecer o grupo de inversores; o senso de dever a cumprir; o meio de 

vivência da ideias da Conscienciologia; a coragem evolutiva; a construção de novas referências 

de manifestação consciencial; a dosagem do senso crítico; o empreendedorismo evolutivo; o co-

nhecimento superficial; a contrariedade do parceiro ou parceira em relação à Invexologia; a pro-

crastinação abortando a inversão existencial; a dúvida pessoal quanto a adequação frente à invé-

xis; a idade biológica; o medo de não “dar conta”; o ato de abrir mão dos ganhos secundários;  

o fato de todo posicionamento gerar prós e contras; o porão consciencial; o fato de querer agradar 
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o grupo; a união estável; o casamento; a rotulação; o boavidismo; a acomodação; a falta de proati-

vidade; a falta de tecnicidade; a aversão às regras; o excesso de expectativa dos pais e demais vo-

luntários da Conscienciologia sobre o jovem candidato à invéxis; o pouco contato com outros in-

versores dificultando o posicionamento invexológico; a pusilanimidade restringindo o autoposici-

onamento; a aplicação da inteligência evolutiva (IE); o ato de ser coerente com o potencial pes-

soal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o extrapolacionis-

mo parapsíquico favorecendo o posicionamento invexológico; a coerência intermissiva; a vivên-

cia diária da multidimensionalidade; a recuperação acelerada de cons; o banho energético pós po-

sicionamento invexológico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tarístico autoposicionamento-exemplarismo; o sinergis-

mo Curso Intermissivo (CI) avançado–aplicação da técnica da invéxis; o sinergismo autoconsci-

ência intermissiva–autoprofilaxia proexológica; o sinergismo vontade-intencionalidade-invéxis. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exempla-

rismo pessoal; o princípio da prioridade compulsória; o princípio dos autesforços evolutivos;  

o princípio da aceleração evolutiva possível; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à invéxis. 

Teoriologia: a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria da reurbex; a teoria dos Cursos 

Intermissivos; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da dupla evolutiva; a técnica do maxiplane-

jamento invexológico; as técnicas de aproveitamento de tempo pessoal; a técnica da análise de 

decisão; a técnica da exaustividade; a técnica do invexograma. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia. 

Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo nos posicionamentos pessoais; o efeito na vi-

da humana da aplicação da técnica da invéxis; o efeito do porão consciencial no posicionamento 

invexológico; o efeito do maior nível de autocomprometimento frente à proéxis, o efeito impac-

tante do primeiro contato com a técnica da invéxis; o efeito do surgimento de desafios acelerado-

res do desenvolvimento evolutivo; o efeito pró-desperticidade da aplicação da invéxis. 

Neossinapsologia: as neosinapses inversivas; as neosinapses otimizadoras. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP); o ciclo das mudanças pessoais. 

Enumerologia: o posicionamento invexológico interassistencial; o posicionamento inve-

xológico reforçador; o posicionamento invexológico exemplarista; o posicionamento invexológico 

inspirador; o posicionamento invexológico desafiador; o posicionamento invexológico aglutina-

dor; o posicionamento invexológico otimizador. 

Binomiologia: o binômio análise-decisão; o binômio invéxis-proéxis; o binômio vonta-

de-motivação. 

Interaciologia: a interação candidatos à invéxis–aplicantes da técnica da invéxis; a in-

teração inversores-reciclantes. 

Crescendologia: o crescendo posicionamento-pronunciamento; o crescendo decisão- 

-consecução; o crescendo CI-invéxis-compléxis-euforex; o crescendo pequenos passos–grandes 

conquistas. 

Trinomiologia: o trinômio invéxis-tenepes-epicentrismo. 

Polinomiologia: o polinômio conhecer-compreender-posicionar-otimizar. 

Antagonismologia: o antagonismo gestação humana / gestação consciencial; o antago-

nismo autodecisão racional / autodecisão emocional. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17641 

Paradoxologia: o paradoxo da decisão pela não decisão, na decidofobia; o paradoxo de 

a zona de conforto poder gerar melin. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado desde a juventude. 

Filiologia: a invexofilia; a paratecnofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a parapsico-

filia; a decidofilia; a neofilia; a pesquisofilia. 

Fobiologia: a invexofobia; a decidofobia; a tecnofobia; a neofobia; a parapsicofobia;  

a proexofobia; a cognofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão; a profilaxia da síndrome do can-

guru. 

Maniologia: o posicionamento contrário à riscomania; a objeção exemplarista à toxico-

mania. 

Mitologia: o mito de o posicionamento invexológico ser sinônimo de compléxis; o mito 

da perfeição dos comportamentos do inversor existencial; o mito de todo jovem pesquisador da 

Conscienciologia ser inversor; o mito de a maternidade ou paternidade ser condição necessária 

à realização pessoal. 

Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a proexoteca; a discernimentoteca; a evolu-

cioteca; a assistencioteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Evoluciologia; a Paratecnologia; a Intermissio-

logia; a Proexologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Argumentologia; a Recexologia;  

a Neofiliologia; a Megafocologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin jovem lúcida; a conscin aplicante da invéxis; os participantes do 

Grinvex; a conscin jovem técnica; a isca humana inconsciente; a isca humana consciente. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o invexólogo; o agente retrocognitor inato; o au-

todecisor; o intermissivista; o conscienciólogo; o duplista; o intelectual; o tenepessista; o pesqui-

sador; o professor; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; 

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a invexóloga; a agente retrocognitora inata; a au-

todecisora; a intermissivista; a consciencióloga; a duplista; a intelectual; a tenepessista; a pesqui-

sadora; a professora; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógra-

fa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

autocorruptus; o Homo sapiens decisophobicus; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens 

intermissivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo 

sapiens prophylacticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: posicionamento invexológico primário = o do(a) jovem ainda sem auto-

desempenhos exemplificativos evidentes de inversão existencial; posicionamento invexológico 

avançado = o do(a) jovem com atuação exemplificativa clara de inversão a partir da profilaxia, 

precocidade e priorização. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura do autoposicionamento; a cultura da 

Priorologia; a refutação da cultura do hedonismo; a superação da cultura da promiscuidade. 
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Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, du-

as categorias, expondo 4 atitudes ou condições do posicionamento invexológico: 

 

A. Aplicação. 

1.  Deliberativa: a análise dos fatos da atual existência, fatores intraconscienciais e / ou 

circunstanciais, ponderando quanto à adequação frente à invéxis. 

2.  Intuitiva: a antevisão dos princípios conscienciológicos, mesmo antes de acessar as 

ideias da invéxis, evitando processos patológicos e priorizando, desde cedo, hábitos evolutivos  

e interassistenciais. 

 

B. Cronologia. 
1.  Oportuna: a realizada durante a adolescência (dos 15 aos 20 anos) e pós-adolescên-

cia (dos 20 aos 26 anos). 

2.  Precoce: a realizada durante a pré-adolescência (dos 10 anos até aos 15 anos) ou até 

antes. 

 

Estratégia. A inversão existencial é estratégia evolutiva capaz de possibilitar maior line-

aridade existencial a partir da precocidade, profilaxia e priorização nas várias áreas da vida. Con-

tudo, existem outras estratégias a exemplo da técnica da recéxis possibilitadoras da dinamização 

do processo evolutivo para as conscins interessadas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o posicionamento invexológico, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Apetência  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Autexclusivismo  inversivo:  Autoinvexometrologia;  Homeostático. 

04.  Autoconflito  invexológico:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

05.  Autoposicionamento  sadio:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Cultura  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

08.  Invexogeração:  Invexologia;  Homeostático. 

09.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

10.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

13.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

14.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

15.  Tríade  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

 

O  POSICIONAMENTO  INVEXOLÓGICO  É  A  CONFLUÊNCIA  

TÉCNICA,  DESDE  A  JUVENTUDE,  DE  DIRETRIZES  MAG-
NAS  DO  CURSO  INTERMISSIVO,  APLICADAS  NA  VIDA  IN-
TRAFÍSICA  COM  PRIORIDADE,  TECNICIDADE  E  LUCIDEZ. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a técnica da invéxis como meio de 

otimização da evolução consciencial em alto nível? Quais investimentos tem feito para priorizar 

tal condição? Nesta ou na próxima existência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 21 a 224. 

2  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
689 a 715. 

 

M. A. H. 
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P O S I C I O N A M E N T O    P R É - DE S P E R T O L Ó G I C O  
( P R E D E S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O posicionamento pré-despertológico é a atitude lúcida, autêntica e cosmo-

ética da conscin, homem ou mulher, em qualquer faixa etária e momento de vida, na busca pelo 

autodesassédio por meio de reciclagens, aquisição de hábitos sadios e de ortopensenidade univer-

salista no período evolutivo antecedente à conquista da própria desassedialidade permanente total. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo posicionamento vem do idioma Latim, positio, “ação de pôr, de 

colocar; posição; situação”. Surgiu no Século XX. O primeiro prefixo pré vem do idioma Latim, 

prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O segundo prefixo 

des deriva também do idioma Latim, dis ou ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; 

afastamento; supressão”. O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do 

idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu no idioma Português no 

Século XVI. A palavra permanente procede do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar 

até o fim”. Apareceu em 1702. O termo total vem do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, 

“todo; inteiro”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Posicionamento pré-desperticidade. 2.  Autoqualificação pré-desper-

tológica. 3.  Vontade despertogênica. 

Neologia. As 3 expressões compostas posicionamento pré-despertológico, posiciona-

mento pré-despertológico ginossomático e posicionamento pré-despertológico androssomático 

são neologismos técnicos da Predespertologia. 

Antonimologia: 1.  Posicionamento autassediador. 2.  Marasmo antidespertológico.   

3.  Desorganização antievolutiva. 

Estrangeirismologia:  o turning point autevolutivo; o renew evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autabsolutismologia. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesassedialidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os assistenciopensenes; a assistencio-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os intencionopensenes; a intencionopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade;  

a agenda pensênica. 

 

Fatologia: o posicionamento pré-despertológico; a assunção da responsabilidade evo-

lutiva em prol da desperticidade; a agenda pessoal posicionada perante a autorganização; o diário 

projetivo; o diário da tenepes; a assiduidade dos registros diários dos fatos; a investigação das 

intenções pessoais na busca da desperticidade; a amizade evolutiva impulsionando a qualificação 

pessoal despertogênica; a invéxis no papel de ferramenta evolutiva catalisadora da proéxis 

interassistencial; a escrita tarística coadjuvante no desassédio pré-despertogênico; a autorreflexão 

e o posicionamento gerados pela autopesquisa despertológica; a busca pela qualificação da auto-

cosmoeticidade; o autoposicionamento perante as premissas do Universalismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o posicionamento 

perante a tenepes diária; o arco voltaico craniochacral na condição de qualificador da psicosfera 

pessoal; a projeção lúcida otimizando a compreensão de parafatos pré-despertogênicos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo da dupla evolutiva 

(DE) em prol da desperticidade a 2; o sinergismo autocorreção-autodesassedialidade; o siner-

gismo das ações da proatividade pré-despertogênica; o sinergismo eficácia-eficiência. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de causa e efeito; o princípio 

do fraternismo; o princípio da liberdade de escolha; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) necessário à condição de desperti-

cidade; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da desperticidade; a teoria da holomaturidade. 

Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção; a técnica da invéxis; a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do arco voltaico; as técnicas projetivas; a técnica da 

tenepes; a técnica da dupla evolutiva; as técnicas de desassédio mentalsomático. 

Voluntariologia: o continuísmo do voluntariado conscienciológico fortalecendo o posi-

cionamento pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autodesassedialidade; o labora-

tório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da 

Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o Grinvex enquanto laborató-

rio conscienciológico; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: os efeitos autodesassediadores dos posicionamentos lúcidos e cosmoéticos; 

o efeito do posicionamento pessoal perante a busca da desperticidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses prioritárias relativas à pré-desperticidade. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo do aprendizado evolutivo. 

Binomiologia: o binômio planejamento-consecução; o binômio discernimento-respon-

sabilidade; o binômio admiração-discordância; o binômio heteroperdoamento-autoimperdoa-

mento. 

Interaciologia: a interação posicionamento multidimensional–aporte multidimensional; 

a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade. 

Crescendologia: o crescendo posicionamento pré-despertológico–posicionamento des-

pertológico; o crescendo pré-desperto–desperto; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio objetivação-posicionamento-planejamento-continuísmo- 

-consecução-manutenção; o polinômio amparo intrafísico–amparo extrafísico–assistido intrafísi-

co–assistido extrafísico. 

Antagonismologia: o antagonismo preguiça / evolução; o antagonismo passividade  

/ atividade. 

Paradoxologia: o paradoxo funcional despertológico liberdade intraconsciencial–inter-

dependência evolutiva; o paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido. 

Politicologia: a despertocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito; a lei do mérito evo-

lutivo. 

Filiologia: a despertofilia; a autopesquisofilia; a invexofilia; a assistenciofilia; a recinofi-

lia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a autopesquisofobia; a invexofobia; a assistenciofobia; a recinofobia;  

a conscienciofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da vitimização; a resolução da síndrome do 

impostor. 

Maniologia: a mania de querer ter sempre razão; a mania de mandar nos outros; a mania 

de postergar os autoposicionamentos evolutivos. 

Holotecologia: a despertoteca; a invexoteca; a evolucioteca; a recicloteca; a proexoteca; 

a cosmoeticoteca; a universalismoteca. 
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Interdisciplinologia: a Predespertologia; a Invexologia; a Recexologia; a Voliciologia;  

a Despertologia; a Discernimentologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Projeciologia;  

a Cosmoeticologia; a Universalismologia; a Assistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin pré-desperta; o ser inte-

rassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin cética otimista cosmoética. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens invexologicus; o Ho-

mo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens affectuosus; o Homo 

sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: posicionamento pré-despertológico ginossomático = a vontade firme da 

conscin-mulher aplicada na reciclagem da autopensenidade em prol da autodesassedialidade per-

manente total; posicionamento pré-despertológico androssomático = a vontade firme da conscin- 

-homem aplicada na reciclagem da autopensenidade em prol da autodesassedialidade permanente 

total. 

 

Culturologia: a cultura despertológica; a cultura da Autopesquisologia; a cultura do 

fraternismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o posicionamento pré-despertológico, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Antiprocrastinação:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

03.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 
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05.  Disponibilidade  assistencial  autolúcida:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Encapsulamento  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

08.  Limite  do  assistente:  Paradireitologia;  Neutro 

09.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

10.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

11.  Perdão  irrestrito:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Pré-desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  qualificação  da  intenção:  Autocosmoeticologia;  Neutro. 

15.  Técnica  de  autodesassédio:  Predespertologia;  Homeostático. 

 

O  POSICIONAMENTO  PRÉ-DESPERTOLÓGICO  DEMANDA  

AUTABSOLUTISMO  COSMOÉTICO  DA  CONSCIN  LÚCIDA 
POR  MEIO  DA  AUTOPRIORIZAÇÃO  EVOLUTIVA  E  BUSCA 
DA  ORTOPENSENIDADE,  EM  PROL  DA  DESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de tornar-se desperto(a) 

na atual vida intrafísica? Quais técnicas utiliza para manter a autodesassedialidade diária? 

 

A. O. P. 
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P O S I C I O N A M E N T O    P R É - DE S S O M Á T I C O  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O posicionamento pré-dessomático é a posição pessoal, ideológica, evoluti-

va e cosmoeticamente definida e exposta, sem rodeios, pela conscin, homem ou mulher, enquanto 

plenamente lúcida, constituindo a diretriz teática das atividades, realizações, ideais e autoproéxis, 

antes de dessomar, no holopensene da autovivência da Descrenciologia e da Verbaciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo posicionamento vem do idioma Latim, positio, “ação de pôr, de co-

locar; posição; situação”. Surgiu no Século XX. O prefixo pré deriva do mesmo idioma Latim, 

prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade; comparativa”. O vocábulo des-

cartar é constituído pela preposição des, do idioma Latim, de, “de cima de; de fora de; procedente 

de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de; em vez de; acer-

ca de; contra”, e pelo elemento de composição cart, derivado igualmente do idioma Latim, char-

ta, e este do idioma Grego, khártés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público; do-

cumentos escritos”. Apareceu no Século XVI. A palavra somática procede do idioma Francês, 

somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Sécu- 

lo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Posicionamento enquanto conscin. 2.  Euforin. 3.  Postura pré-desso-

mática. 

Neologia. As 3 expressões compostas posicionamento pré-dessomático, posicionamento 

pré-dessomático precoce e posicionamento pré-dessomático culminante são neologismos técnicos 

da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Posicionamento pós-dessomático. 2.  Posicionamento quando cons-

ciex. 3.  Melex. 

Estrangeirismologia: a avant-garde consciencial; a opção pelo front existencial; o es-

forço para integrar a intelligentsia evolutiva; os findings da autopesquisa; o know-how teático;  

o nosce te ipsum; a open mind; o Autopensenarium; o entrosamento paulatino das performances 

pessoais à maxiengrenagem interassistencial multidimensional; a coragem evolutiva do strong 

profile. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da inteligência evolutiva pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da vanguarda evolutiva; os prioropensenes; a prio-

ropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; 

a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: o posicionamento pré-dessomático; as atitudes sociais estigmatizadas perante 

o descarte do soma; as reflexões sobre a própria dessoma; o autoposicionamento de ponta; as de-

finições pessoais filosóficas da personalidade explícita; a exposição do nível evolutivo da conscin 

na escala da lucidez através dos posicionamentos pessoais; a opção pela abertura da marcha evo-

lutiva planetária; a escolha corajosa pelo pioneirismo evolutivo da Reeducaciologia; a tendência 

pessoal para as inovações; as neoideias arrojadas; a teática evolutiva de ponta; a manutenção de 

hábitos vanguardistas; os trabalhos de ponta da maxiproéxis dos intermissivistas; o exemplarismo 

interassistencial aliciante dos autoposicionamentos de ponta. 
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Parafatologia: a projetabilidade lúcida (PL) enquanto ensaio dessomático; a autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o apoio 

inestimável dos amparadores extrafísicos de função; a participação no trabalho da reurbanização 

planetária; o autoposicionamento de honrar teaticamente as ideias acessadas na Central Extrafísi-

ca da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelecção-experimentação; o sinergismo paracérebro- 

-cérebro na pensenosfera homeostática; o sinergismo evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cos-

mos) harmonizadas; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo automotivação 

evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade;  

o sinergismo formação cultural acadêmica–autodidatismo permanente. 

Principiologia: o princípio da descrença autovivenciado; o princípio pessoal de apro-

veitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do autodidatismo ininterrupto; o princípio do 

exemplarismo pessoal; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio de toda conscin ser 

pré-dessomante; o princípio pessoal de viver focado na proéxis e preparado para a dessoma. 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) mantida em quaisquer 

circunstâncias existenciais de qualquer dimensão. 

Teoriologia: as teorias da Tanatologia; a teoria do conhecimento. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustivi-

dade; a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão; a técnica da re-

tilinearidade autopensênica; a técnica de viver priorizando a autevolução; a técnica da autodeci-

são; a técnica de manutenção da autolucidez; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica do so-

brepairamento cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológi-

co da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; 

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Projectarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras;  

o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio 

Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: os efeitos da consciência tranquila no enfrentamento da dessoma iminente; 

os efeitos evitáveis das autolavagens paracerebrais na sustentação de posicionamentos errôneos 

ante o processo dessomático. 

Ciclologia: o ciclo problema-hipótese-experimento-análise-teoria; o ciclo apego-desa-

pego. 

Binomiologia: o binômio parateoria-paraprática; o binômio razão-paravivência; o bi-

nômio vivência-reflexão; o binômio proéxis-compléxis; o binômio conhecimento-vivência; o binô-

mio teática-verbação; o binômio assim-desassim; o binômio ressoma-dessoma. 

Interaciologia: a interação teoria-prática; a interação multidimensional onipresente. 

Crescendologia: o crescendo curiosidade-interesse-pesquisa-experimentação-conheci-

mento. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico- 

-essencial-prioritário; o trinômio vontade-intenção-resolução; o trinômio diagnóstico-terapêuti-

ca-remissão; o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio curto prazo–médio prazo– 

–longo prazo; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; o trinômio ceticismo-otimis-

mo-Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio priorização-objetividade-compromisso-consecução. 
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Antagonismologia: o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográfi-

ca; o antagonismo pensenosfera organizada / pensenosfera caótica; o antagonismo pensenosfera 

defendida / pensenosfera indefesa; o antagonismo falar / calar; o antagonismo conservar / des-

cartar; o antagonismo salvar / deletar; o antagonismo empirismo / racionalismo; o antagonismo 

acalmia / inquietação relativo ao período pós-dessomático. 

Politicologia: a cognocracia; a teaticocracia; a meritocracia; a parapsicocracia; a evolu-

ciocracia; a lucidocracia; a democracia pura. As políticas reeducativas de integração da dessoma 

ao processo natural da vida intrafísica. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Bioética. 

Filiologia: a evoluciofilia; a cognofilia; a decidofilia; a neofilia; a criticofilia; a ciencio-

filia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a superação da tanatofobia. 

Mitologia: o mito da inviabilidade da pesquisa participativa; as representações míticas 

sobre a morte humana; o mito da morte; o mito do descanso eterno. 

Holotecologia: a definoteca; a argumentoteca; a cognoteca; a criticoteca; a maxidissi-

dencioteca; a lucidoteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Autopriorologia; a Autorraciocinologia; a Au-

todiscernimentologia; a Logicologia; a Autocriteriologia; a Autopesquisologia; a Intencionologia; 

a Temperamentologia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Definologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-des-

somante. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a pré-dessomante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autopositor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens prioritarius; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: posicionamento pré-dessomático precoce = a posição pessoal, ideológi-

ca, evolutiva e cosmoeticamente definida e exposta, sem rodeios, pela conscin, homem ou mu-
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lher, ainda na meia-idade física quanto à autodessoma; posicionamento pré-dessomático culmi-

nante = a posição pessoal, ideológica, evolutiva e cosmoeticamente definida e exposta, sem ro-

deios, pela conscin, homem ou mulher, na quarta idade física quanto à autodessoma. 

 

Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a Paraculturologia da Seriexologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Dessomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 or-

toposicionamentos pré-dessomáticos evidenciando autocosmoética e prioridades evolutivas: 

01.  Assistência social: a solicitação de troca de mimos fúnebres (coroas de flores) por 

doação financeira à entidade assistencial em memória da pessoa dessomada. 

02.  Autolucidez: a autopreparação para preservação da autolucidez possível no choque 

dessomático. 

03.  Balanço pré-evoluciólogo: a sinceridade autocrítica prevenindo a futura euforex ou 

melex. 

04.  Bitanatose: a predisposição pessoal para a bitanatose simultânea à tanatose. 

05.  Cerimonial: as orientações singulares quanto às cerimônias fúnebres usuais. 

06.  Cremação: a escolha pela saída ecológica e bioenergética eficaz da vida humana. 

07.  Desapego inteligente: a serenidade para a desconexão integral na hora justa. 

08.  Doação de órgãos: a decisão pela derradeira assistência somática. 

09.  Megagescon publicada: o encaminhamento do autorrevezamento existencial. 

10.  Ortotanásia: a opção pelo recurso extremo, se necessário. 

11.  Pontualidade: a manutenção do serviço em dia sem pendências do prioritário. 

12.  Previsão da autossobrevida: o planejamento realista das acabativas interassis-

tenciais. 

13.  Reconciliação: a determinação na resolução afetiva desassediante. 

14.  Testamento: a efetivação da garantia legal para o cumprimento do planejado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o posicionamento pré-dessomático, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autoposicionamento  de  ponta:  Autopriorologia;  Homeostático. 

06.  Autoprevisão  existencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

08.  Balanço  pré-evoluciólogo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

09.  Codesaparecimento  dessomático:  Dessomatologia;  Neutro. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Previsão  da  autossobrevida:  Autoproexogramologia;  Neutro. 

13.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

14.  Recepção  pós-dessomática:  Intermissiologia;  Homeostático. 

15.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 
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O  AUTOPOSICIONAMENTO  PRÉ-DESSOMÁTICO  REALISTA  

DEMONSTRA,  EM  TODOS  OS  CASOS,  O  ELEVADO  NÍVEL  

DE  LUCIDEZ,  PRIORIDADE  E  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  

DA  CONSCIÊNCIA  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se posicionou realisticamente quanto à auto-

dessoma? Desde quando? 
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P O S I T I V I D A D E    A M B Í G U A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A positividade ambígua é o ato, efeito, condição, reação, posicionamento 

ou manifestação errada, negativa ou menos digna da conscin na vivência de alguma experimenta-

ção suposta e naturalmente positiva, sadia, evolutiva, homeostática e cosmoética. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo positivo vem do idioma Latim, positivus, “convencional; aciden-

tal”. Surgiu no Século XVI. A palavra positividade apareceu no Século XIX. O vocábulo ambí-

guo deriva também do idioma Latim, ambiguus, “que tem 2 sentidos; equívoco; duvidoso”. 

Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ação equivocada. 2.  Abordagem errada. 3.  Atitude contraditória.  

4.  Postura ambígua. 5.  Vivência distorcida. 6.  Negatividade. 

Neologia. As 3 expressões compostas positividade ambígua, positividade ambígua mí-

nima e positividade ambígua máxima são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Abordagem correta. 2.  Postura equilibrada. 3.  Positividade.  

4.  Inutilogia. 

Estrangeirismologia: a falta do know-how evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a positividade ambígua; o positivo tornado negativo; o correto tornado erra-

do; a displicência da conscin; os comocionalismos; a apriorismose; o porão consciencial; o subcé-

rebro abdominal; a incompreensibilidade; o ansiosismo; o autocomprometimento pela desatenção; 

a saída do megafoco da vivência; a predisposição à interprisão grupocármica; a conação errônea; 

a reação exagerada; o bifrontismo; a distorção da vivência; a sedução da simplificação; a trun-

cagem intraconsciencial; o gargalo operacional; o caminho da causa perdida; a ausência da 

bússola consciencial; os amores errados; a ausência do autodiscernimento sutil; a falta da cosmo-

visão. 

 

Parafatologia: o abuso das energias conscienciais (ECs); a ausência da vivência do esta-

do vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

proéxis. 

Efeitologia: a produção tecnológica com efeitos ecológicos nocivos. 

Paradoxologia: a postura paradoxal. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Holotecologia: a patopensenoteca; a psicossomatoteca; a psicopaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Fatuística; a Parafatuística; a Psicossomato-

logia; a Mentalsomatologia; a Deficienciologia; a Desviologia; a Enganologia; a Parapatologia;  

a Vivenciologia; a Paraprofilaxiologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a pessoa 

autassediada; a conscin displicente; a conscin sem megafoco; a conscin bifronte; a personalidade 

acrítica; a pessoa crédula; a pessoa descuidada; a conscin eletronótica. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o bamburrista perdulário. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a bamburrista perdulária. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sa-

piens anxius; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens illucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: positividade ambígua mínima = a atitude ingrata de quem recebe a assis-

tência e, depois, debocha da pessoa assistente; positividade ambígua máxima = a atitude autopro-

motora de quem assiste e, depois, sugere a promoção da assistência executada ao assistido re-

ceptor. 

Personologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a positividade ambígua pode se manifes-

tar por intermédio de várias causas ou fatores desencadeantes, entre os quais as carências pes-

soais, por exemplo, estas 7, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Etiologia: a causa positiva, contudo com efeito contraproducente por incúria. 

2.  Experimentologia: a realidade positiva empregada negativamente com outros obje-

tivos. 

3.  Multiculturalismo: o vício da formação cultural mantendo a conscin despreparada. 

4.  Perdularismo: a visão curta trazendo o desperdício à experiência sadia. 

5.  Planejamento: a ausência do pré-requisito do planejamento acurado. 

6.  Prospectiva: a falta do projeto de viabilidade dentro do universo ou contexto. 

7.  Qualificação: o objetivo bom, em tese, abordado com óbvia incompetência. 

 

Caracterologia. Do ponto de vista da Psicossomatologia, a positividade ambígua apa-

rece inúmeras vezes por intermédio da condição da inconsciência pessoal, por exemplo, estas  

7, dispostas na ordem alfabética: 

1.  Autoconsciencialidade: a inconsciência quanto aos detalhes e efeitos dos aconteci-

mentos. 

2.  Autocriticismo: a inconsciência quanto à autocrítica exigida pelos fatos ou parafatos 

confluentes. 

3.  Emocionalismo: a inconsciência dos efeitos da compaixão quando excessiva. 

4.  Euforin: a inconsciência do estado da euforin quando malempregado pelo entusias-

mo transbordante. 

5.  Extrapolacionismo: a inconsciência da mensagem do extrapolacionismo não-entre-

vista nos fenômenos vivenciados. 

6.  Primener: a inconsciência da ocorrência da primener passando batida ou desperce-

bida. 

7.  Valor: a inconsciência quanto à relevância da experiência sadia na própria vida. 

 

Eletronóticas. No âmbito da Intrafisicologia, a positividade ambígua incide frequente-

mente, com ampla expressão, nas vivências das conscins eletronóticas quando bifrontes ou indife-

rentes à qualificação dos detalhes das escolhas dos objetivos, por exemplo, estas 3, listadas na or-

dem alfabética: 

1.  Biógrafo: experiente e mercantilista. 

2.  Filósofo: erudito e tabagista. 
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3.  Jurisconsulto: sábio e leniente. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a positividade ambígua, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

04.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Dardanologia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

08.  Euforin:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

 

A  POSTURA  DA  POSITIVIDADE  AMBÍGUA  ACOMETE   
MAIS  QUEM  MENOSPREZA  OS  DETALHES  DA  ASSISTEN-
CIALIDADE  INTERCONSCIENCIAL,  VIVENDO  COM  DUBIE-  

DADE  NOS  PROPÓSITOS  ATÉ  OS  MAIS  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você ainda comete algum ato, mesmo sutil, de positividade ambígua? 

Tem autoconsciência plena das consequências? 
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P O S S E S S I V I D A D E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A possessividade é a característica ou trafar da pessoa possessiva, com 

sentimento exagerado de posse tendente a querer determinada parte ou o todo para si. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo possessividade deriva do idioma Latim, possessivus, “que indica 

possessão; possessivo”. A palavra possessivo surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Egoísmo; obcecação pela posse. 02.  Egocentrismo adulto.  

03.  Apego; reação irrepartível. 04.  Cobiça. 05.  Cupidez. 06.  Fome; ganância. 07.  Ambição.  

08.  Avidez; sede; sofreguidão. 09.  Dominação; interesse; monopólio; subjugação. 10.  Inveja. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo posse: Des-

possessiologia; possear; possessionar; posseira; posseiro; possense; possessa; possessão; pos-

sessibilidade; Possessiologia; possessiva; possessível; possessividade; possessivo; possesso; pos-

sessor; possessora; possessório; possuída; possuído; possuidor; possuidora; possuinte; possuir; 

semipossessa; semipossessão; semipossesso. 

Neologia. As duas expressões compostas possessividade pessoal e possessividade máxi-

ma são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Desapegamento; desapego; desprendimento. 02.  Despojamento. 

03.  Despretensão. 04.  Desinteresse. 05.  Generosidade. 06.  Prodigalidade. 07.  Cessão. 08.  Al-

truísmo; modéstia. 09.  Renúncia; renunciação; renunciamento. 10.  Abnegação. 

Estrangeirismologia: a posse ad usucapionem. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do emocionalismo an-

cestral, animal, subumano. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Possessivi-

dade evidencia paixão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da avarícia; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a possessividade; as posses enceguecedoras; as posses ociosas; as posses su-

pérfluas; os bagulhos energéticos; o poder de dispor fisicamente de alguma coisa; os pensamentos 

possessivos; a agressão por possessividade; a possessividade extremada; o individualismo posses-

sivo; o individualismo interassistencial; os pactos de exclusividade; a competitividade; as inquie-

tudes intraconscienciais; a ideologia da posse; o narcisismo; os animais domésticos; a desistência 

inteligente da possessividade; a transitoriedade de todas as posses humanas ou intrafísicas; a su-

perficialidade das abordagens da pessoa avarenta; a impossibilidade de se manter as posses mate-

riais na dessoma; o egocentrismo infantil; o monopólio; a cosmovisão prioritária da consciência;  

a monovisão patológica da avareza; a miopia anticosmoética; a falta da priorização evolutiva;  

o desconhecimento da inteligência evolutiva (IE); a ausência da intercompreensão e da interassis-

tencialidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a pesquisa do au-

toparapsiquismo capaz de levar a conscin ao abertismo consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a ignorância quanto ao princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Tecnologia: a tecnica da retribuição pessoal. 
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Enumerologia: as posses egocêntricas; as posses excessivas; as posses subjugadoras; as 

posses ilegítimas; as posses naturais; as posses responsáveis; as posses evolutivas. 

Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio autocrítica-heterocrítica; o bi-

nômio apego-desapego. 

Interaciologia: a interação recepção-retribuição. 

Trinomiologia: o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse- 

-meta-evolução; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva. 

Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo ressoma / des-

soma; o antagonismo aquisição da posse / perda da posse. 

Politicologia: a vulgocracia; a egocracia; a autocracia; a ditadura. 

Legislogia: a lei do retorno. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do miserê. 

Maniologia: a toxicomania; a nostomania. 

Mitologia: – Posse constitui mito. 

Holotecologia: a toxicoteca; a nosoteca; a psicopatoteca; a agrilhoteca; a egoteca; a tra-

faroteca; a infantoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Psicopatologia; a Conviviologia;  

a Perfilologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Subcerebrologia; a Despossessiologia; 

a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o possessor-sanguessuga; o “dono” da pessoa. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a possessora-sanguessuga; a “dona” da pessoa; a mãe superprotetora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Ho-

mo sapiens possessivus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens protoconsciens; o Homo 

sapiens parapathologicus; o Homo sapiens involutivus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: possessividade pessoal = a condição da avarícia e ganância da conscin 

vulgar por bens econômico-financeiros ou patrimoniais; possessividade máxima = a condição da 

consciex assediadora, possessora, da conscin vítima, possessa. 

 

Terapeuticologia: a prática diária da tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a possessividade, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

10.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

O  ESTADO  DA  POSSESSIVIDADE  INFANTIL  DEFENDE, 
NATURALMENTE,  A  SOBREVIVÊNCIA  DO  SER  HUMANO.  

A  POSSESSIVIDADE  ADULTA  EXIBE  TRANSTORNO  GRAVE 

E  INSOFISMÁVEL  DE  REGRESSÃO  DA  PERSONALIDADE. 
 

Questionologia. A possessividade, de algum modo, ainda afeta você, leitor ou leitora? 

Há insegurança em tal manifestação? O ciúme pessoal é problema para você? 
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P O S T U R A    A N T I N V É X I S  
( A N T I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A postura antinvéxis é a atitude, hábito, rotina e comportamento, da cons-

cin incoerente, imatura e autocorrupta quanto à aplicação da técnica da inversão existencial (in-

véxis), passível de prejudicar o desempenho satisfatório da autoproéxis. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo postura vem do idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de assen-

tar; colocar (Arquitetura); arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Apare-

ceu no Século XIII. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposi-

ção a”. Surgiu no Século XVI. A palavra inversão procede do idioma Latim, inversio, “inversão; 

transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar o avesso; revol-

ver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. A palavra existenci-

al provém do mesmo idioma Latim, existentialis, “existencial”. Surgiu igualmente no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Conduta antinvéxis. 2.  Comportamento invexofóbico. 

Neologia. As 3 expressões compostas postura antinvéxis, postura antinvéxis reversível  

e postura antinvéxis irreversível são neologismos técnicos da Antinvexologia. 

Antonimologia: 1.  Postura pró-invéxis. 2.  Verbaciologia inversiva. 3.  Autocoerência 

do inversor existencial. 

Estrangeirismologia: a necessidade de upgrade evolutivo; a closed mind; os hobbies 

baratrosféricos; o workaholism; os gameplayers; os excessos na happy hour; as body modificati-

ons; o congressus subtilis; o modus vivendi errôneo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Invexologia. 

Coloquiologia. Pelo coloquialismo, o jovem com posturas antinvéxis possui o freio de 

mão puxado para a evolução e segue a filosofia do deixa a vida me levar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal antinvéxológico; os mimeticopensenes; a mimeti-

copensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; a indiferença aos 

invexopensenes; a pressão holopensênica mesológica; a fôrma holopensênica estagnante. 

 

Fatologia: a postura antinvéxis; as incoerências sutis do candidato a inversor; a falta de 

verbação; os pecadilhos da mocidade; a falta de posicionamento gerada por apriorismos do jovem 

intermissivista quanto à invéxis; as noitadas em festas até o amanhecer; as festas rave; as músicas 

trance; a liberalidade das drogas entre os jovens; as drogas leves como sendo porta de entrada 

para drogas pesadas; as drogas sintéticas; o vício pela adrenalina; a riscomania; os esportes de 

risco causadores de dessomas prematuras; a busca por vida intrafísica hedonista; a zona de con-

forto; a troca frequente de relacionamentos; a promiscuidade; a imaturidade sexual na juventude; 

o materialismo estagnante; o academicismo; a influência das amizades anticosmoéticas na tomada 

de decisão da conscin ainda imatura; o parapsiquismo sendo reprimido por falta de posicionamen-

to grupocármico; o culto ao corpo; o bullying; o misticismo do jovem dificultando a quebra de 

paradigma; os dogmas pessoais prejudicando a eliminação das lavagens cerebrais; as horas perdi-

das com jogos de computador; as dessomas após horas jogando videogame; os games bélicos; as 

artes marciais; a moda do Ultimate Fight Championship (UFC); o jovem servindo de carne de ca-

nhão no militarismo; as modificações corporais por razões não médicas, com metal, silicone, 

piercing e tattoo; as automimeses dispensáveis; o porão consciencial na fase adulta; o preconceito 
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quanto à invéxis; a esnobação do amparo de função; a falta de priorização assistencial; a elabora-

ção mental intrafisicalizada; a cientificidade materialista; a dificuldade do jovem em aplicar a au-

topesquisa; a falta de autorreflexão sobre os benefícios da invéxis; a priorização instintiva pelas 

gestações humanas; a falta de gestações conscienciais; a falta de priorização do pé-de-meia;  

o desvio de proéxis; o incompléxis; a melin; os conflitos no voluntariado; as Instituições Cons-

cienciocêntricas (ICs); os cursos de campo bioenergético auxiliando nas quebras de paradigma. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética pessoal; o assédio extrafísico; as retrocognições patológicas; a iscagem 

extrafísica inconsciente; as projeções conscienciais assediadoras; a conscin representante das cons-

ciexes baratrosféricas; a falta de lealdade ao Curso Intermissivo (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo pato-

lógico monovisão–lavagem cerebral; o sinergismo patológico apriorismo–falta de autenfrenta-

mento; o sinergismo patológico promiscuidade–insegurança pessoal; o sinergismo patológico di-

ficuldade de manter o voluntariado–ruminação mental; o sinergismo autoconscienciometria-au-

toconsciencioterapia; o sinergismo invéxis-recin; o sinergismo autoverificação-autocorreção. 

Principiologia: o princípio “se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”; o prin-

cípio espúrio da autocorrupção; a falta do princípio da descrença (PD); o princípio da evolução 

compulsória; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio da amparabilidade extrafísica não admitir mistificações. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: as teorias da reeducação da consciência; a teoria e a prática da interassis-

tencialidade; a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria da autossuperação evolutiva; a teo-

ria da projetabilidade lúcida (PL); a teoria do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a teoria do 

porão consciencial; a teoria das verdades relativas de ponta (verpons); a teoria da existência hu-

mana trancada. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da tenepes; a técnica da dupla 

evolutiva; as técnicas da mobilização básica de energias (MBE); a técnica da Autexperimentolo-

gia; a técnica da evitação dos “mata-burros” da invéxis; a técnica do vínculo consciencial; a téc-

nica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas retrocognitivas evitando desvios de proéxis. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto profilaxia dos desvios de 

proéxis; o voluntariado prático da tares; a condição do voluntário-docente-autopesquisador. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Proexo-

logia; o laboratório conscienciológica da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Pa-

raeducação; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da 

Autoconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: o efeito do porão consciencial eclipsar a manifestação consciencial; o efei-

to nocivo das conseneres; o efeito sadio do Curso Intermissivo na autoproéxis; o efeito propulsor 

das extrapolações parapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo interpresidiário vítma-algoz; o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo contí-

nuo assimilação-desassimilação; o ciclo alternante emocionalismo–sentimento equilibrado; o ci-

clo autassédio-autodesassédio; o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo autoinvestiga-

ção-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio cérebro-paracérebro;  

o binômio autodidatismo–hábitos saudáveis; o binômio memória ancestral–memória atual; o bi-

nômio autopesquisa-autoconhecimento; o binômio prós-contras; o binômio reeducação-ressocia-

lização; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial. 
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Crescendologia: o crescendo maturidade biológica–holomaturidade; o crescendo bio-

grafia humana–holobiografia; o crescendo patológico melin-melex; o crescendo evolutivo cons-

réu-desperto; o crescendo patológico drogas leves–drogas pesadas; o crescendo obnubilação- 

-autolucidez; o crescendo posturas sectárias–posturas universalistas; o crescendo amadorismo 

evolutivo–invéxis; o crescendo tacon-tares. 

Polinomiologia: a falta do polinômio discernimento-lógica-lucidez-racionalidade. 

Paradoxologia: o paradoxo do jovem exaurido de ECs. 

Legislogia: a necessidade de aplicar a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a invexofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a cognatofilia; a recinofilia; a evo-

luciofilia; a amparofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a priorofobia; a intelectofobia; a autopesquisofobia; 

a futurofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do canguru; a síndro-

me do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a riscomania; a egomania; a hoplomania; a religiomania. 

Holotecologia: a invexoteca; a recexoteca; a recinoteca; a energeticoteca; a proexoteca; 

a teaticoteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Antinvexologia; a Invexologia; a Parapatologia; a Recinologia;  

a Verbaciologia; a Proexologia; a Autexperimentologia; a Autopriorologia; a Nosografia; a Cons-

ciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin invexofóbica;  

a conscin promíscua; a conscin hedonista; a conscin eletronótica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o compassageiro evolutivo; o projetor consciente;  

o antepassado de si mesmo; o intermissivista; o pré-serenão vulgar; o jovem belicoso; o jovem al-

coólatra inveterado; o assediador extrafísico; o evoluciente. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a compassageira evolutiva; a projetora consciente;  

a antepassada de si mesma; a intermissivista; a pré-serenona vulgar; a jovem belicosa; a jovem al-

coólatra inveterada; a assediadora extrafísica; a evoluciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapi-

ens conflictuosus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens proexophobicus; o Homo sapiens 

bellicus; o Homo sapiens religiosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: postura antinvéxis reversível = aquela realizada de modo inconsciente 

pelo jovem intermissivista, ainda imaturo, demonstrando falta de autodiscernimento, não compro-

metendo a aplicação da técnica da invéxis; postura antinvéxis irreversível = aquela realizada pelo 

jovem intermissivista, ciente dos atos antinvéxis, resultando na perda da oportunidade de aplicar  

a técnica da invéxis. 

 

Culturologia: a cultura inútil dos jogos de computadores; a indústria cultural; os idio-

tismos culturais; a falta de atualização cultural; a Multiculturologia do Exemplarismo; a Multi-

culturologia do Universalismo; a cultura da interassistencialidade. 

 

Categoriologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

6 categorias de posturas antinvéxis: 
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1.  Academismo: o materialismo do pesquisador acadêmico, deixando o parapsiquismo 

de lado e não desenvolvendo a inteligência evolutiva (IE). 

2.  Belicismo: a tendência, ainda instintiva, de viver em holopensene belicoso, próprio 

das práticas de artes marciais e dos jogos de computadores do gênero shooters. 

3.  Dogmatização: a necessidade primária de a conscin requerer verdades absolutas, 

dogmatizações, crendices e misticismos para orientação da evolução pessoal. 

4.  Drogadição: o emprego, por exemplo, de álcool, maconha, drogas sintéticas e pesa-

das, responsável por vícios e dependências químicas. 

5.  Promiscuidade: o mau uso do corpo humano, na busca insaciável por energias sexo-

chacrais, impossibilitando a formação da dupla evolutiva e a autodesassedialidade. 

6.  Riscomania: o tratamento imaturo e irresponsável do corpo humano, na busca de for-

tes emoções promovidas por esportes radicais, motociclismo e rachas de automóveis. 

 

Terapeuticologia. De acordo com a Paraprofilaxia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 7 atitudes visando evitar as posturas antinvéxis: 

1.  Assistencialidade: priorizar a assistencialidade através da tares. 

2.  Bioenergia: desenvolver o domínio das bioenergias. 

3.  Discernimento: eliminar as lavagens cerebrais da Socin ainda patológica. 

4.  Gescons: priorizar as assinaturas pensênicas sadias através de gescons. 

5.  Intelectualidade: desenvolver a intelectualidade priorizando o autodidatismo. 

6.  Posicionamento: desenvolver posicionamento cosmoético diante do grupocarma. 

7.  Projetabilidade: aplicar frequentemente técnicas projetivas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com as posturas antinvéxis, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Bilibertação  inversora:  Invexologia;  Neutro. 

06.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

07.  Invexofobia:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

08.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

09.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

10.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

11.  Perfilologia  invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

12.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Proexopatia:  Proexopatologia;  Nosográfico. 

14.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

15.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

 

AS  POSTURAS  ANTINVÉXIS  EXPÕEM  A  FALTA  DE  AUTO-
POSICIONAMENTO,  DE  HOLOMATURIDADE  E  DE  AUTODIS-
CERNIMENTO  DA  CONSCIN  JOVEM,  AINDA  INCOERENTE  

QUANTO  AO  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ-RESSOMÁTICO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta alguma postura antinvéxis no compor-

tamento diário? Quais neoposturas pró-invéxis já prioriza para evitá-las? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lopes, Adriana Dias; Maconha faz mal sim; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.293; Ano 45; N. 44; 2 enus.; 

5 fotos; 6 ilus.; 2 tabs.; São Paulo, SP; 31.10.12; páginas 92 a 100. 
2.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 

155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
páginas 50 a 52, 135 a 174 e 176 a 192. 

 

P. E. B. 
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P O S T U R A    A N T I P U N I T I V A  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A postura antipunitiva é a atitude ou posicionamento da conscin pacifista, 

homem ou mulher, manifestada pelos comportamentos, pensamentos, sentimentos e energias, de 

maneira a opor-se à punição bélica, arbitrária e antievolutiva, redirecionando esforços para a edu-

cação e reeducação consciencial cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo postura vem do idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de assen-

tar; arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Surgiu no Século XIII. O prefi-

xo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século 

XVI. A palavra punido vem do idioma Latim, punitus, “punido; castigado”. Surgiu no Século 

XIV. 

Sinonimologia: 1.  Postura antivingativa. 2.  Postura anticrueldade. 3.  Postura antirre-

pressiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo punição: 

antipunição; antipunitiva; antipunitivo; autopunição; autopunitiva; autopunitivo; heteropunição; 

impune; impunibilidade; impunida; impunidade; impunido; impunível; punibilidade; punida; pu-

nido, punidor; punidora; punir; punitiva; punitivo; punível.  

Neologia. As 3 expressões compostas postura antipunitiva, postura antipunitiva intra-

consciencial e postura antipunitiva interconsciencial são neologismos técnicos da Pacifismo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Postura punitiva. 2.  Postura vingativa. 3.  Postura sádica. 4.  Postura 

educativa ultrapassada. 5.  Postura violenta. 6.  Postura belicosa. 7.  Postura repressiva. 

Estrangeirismologia: a oposição ao papel do avenger; a oposição ao “make him pay”; 

a oposição ao payback; o modus operandi pacifista; o reeducandarium pacifista; a open mind; 

a life in harmony. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às posturas pessoais interassistenciais reeducativas e cosmoéticas. 

Coloquiologia: a oposição firme à atitude olho por olho, dente por dente. 

Citaciologia: – Creio que a não-violência é infinitamente superior à violência, o perdão 

é mais nobre que a punição (Mahatma Gandhi, 1869–1948). 

Ortopensatologia. Eis, 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em 

quatro subtítulos:  

1. “Justiça. Ao se fazer justiça deve-se ter um enfoque mais de absolvição do que de 

punição, contudo, não se pode ser movido por apriorismos profundos. Assim concluímos racio-

nalmente: punir alguém constitui sempre enorme dificuldade”. 

2. “Paradireitologia. A Paradireitologia pune com o autodiscernimento teático da Cos-

moética. – “Toda punição é antipática, contudo, como evitá-la na evolução consciencial?”” 

3. “Punição. Toda Nação, que ainda admite o absurdo do homicídio legalizado da pena 

de morte, voltará atrás e será contra tal estatuto legal, um dos maiores erros da Socin, quando pa-

tológica. Não é necessário ser profeta para afirmar isso. É questão de tempo para cair a ficha  

e fazer a ligação política inteligente”. 

4. “Restauração. A restauração evolutiva quanto à punição do delito se dá pela realiza-

ção de tarefas retratativas perante as consciências envolvidas na interprisão grupocármica, repre-

sentando, por isso, valioso abertismo neopensênico, e envolvendo a reciclogenia, o autoparapsi-

quismo, a Cosmoeticologia e o Paradireito”.  
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do pacifismo; o holopensene pessoal da ortoconvi-

vialidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da reeducação consciencial;  

a pensenidade interassistencial; a ausência de pensenes de vingança; os pensenes interassistencia-

is; os pensenes cosmoéticos; os pensenes de educação e pacificação; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

Fatologia: a postura antipunitiva; a antipunição pessoal; a antipunição do outro; as refor-

mas penitenciárias; o altruísmo; a ajuda sem alarde; o exemplarismo cosmoético; o respeito ao ní-

vel evolutivo; as concessões cosmoéticas; a omissão superavitária; o método parapedagógico;  

a profilaxia da apriorismose; a postura antibelicista; as consequências naturais das interprisões 

grupocármicas; o heteroperdão; o autoimperdoamento sem autoflagelo; a punição empregada en-

quanto supressão comportamental, sem violência; a ausência da intenção de gerar sofrimento;  

a ausência de satisfação malévola; a oposição ao autoflagelo; a oposição à automutilação; a oposi-

ção firme à pena de morte; as contenções comportamentais necessárias para evitar a interprisão 

grupocármica; os modelos conciliatórios; o fraternismo; o universalismo; a conquista da holoma-

turidade das consciências na Terra. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodesassédio; 

o heterodesassédio; a postura energética profilática; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; 

a prática da tenepes; a autovivência da ofiex; as aulas sobre antiviolência e paz realizados nos 

Cursos Intermissivos; a contínua escola consciencial parapesquisística de métodos reeducativos 

pacificadores; o exercício constante do mentalsoma direcionado à serenidade íntima; a autocons-

cientização multidimensional (AM) eliminadora de conflitos; a identificação da amparabilidade 

extrafísica; a conexão com os amparadores na busca de melhores estratégias reeducativas; a pro-

jetabilidade lúcida (PL); o acoplamento áurico na assistência de reconciliação; a identificação de 

influência de consciex favorecendo ou dificultando os acertos das partes envolvidas; a assimila-

ção e desassimilação simpática; a Paradiplomacia; o Paradireito; as retrocognições; as assistências 

extrafísicas; a função de pacificador grupal do evoluciólogo; o universalismo do Serenão; as reur-

bexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o siner-

gismo conscin amparada–consciex amparadora; o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo 

gerado pelo reconhecimento do trafor; o sinergismo contenção cosmoética–autossuperação tra-

farológica; o sinergismo aprendizagem-desenvolvimento; o sinergismo da autopensenização sa-

dia continuada; o sinergismo ideológico; o sinergismo autocorreção-autopacificação; o siner-

gismo saldo positivo na FEP–paralucidez; o sinergismo neoverpon–neopadrão evolutivo; o si-

nergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo autoridade cosmoética– 

–força presencial exemplar; o sinergismo realismo-otimismo. 

Principiologia: o princípio da interassistência; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio da erradicação da violência; o princípio de não pensar mal de ninguém;  

o princípio “se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”; o princípio da evolução consci-

encial; o princípio da empatia evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princí-

pio da evolução compulsória; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de apren-

der com os erros; o princípio de só a consciência mudar a si mesma; o princípio de ninguém evo-

luir sozinho; o princípio evolutivo da megafraternidade; o princípio da liberdade de expressão;  

o princípio “isso não é pra mim”; o princípio “se o atalho fosse bom, seria o caminho princi-

pal”. 

Codigologia: os códigos sociais; o código genético (DNA); o código paragenético (Pa-

raDNA); o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 
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Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do Behaviorismo, ou 

Comportamentalismo; a teoria do condicionamento operante; a teoria das vidas sucessivas en-

quanto oportunidade evolutiva para reposição e acerto dos erros cometidos no passado; a teoria 

do emprego do mentalsoma; a teoria do Serenão; a teoria do bem intencional; a teoria da res-

ponsabilidade autevolutiva; a teoria do exemplarismo; a teoria da evolução conjunta. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da tenepes; a técnica do emprego útil das energi-

as conscienciais (ECs); a técnica da pacificação íntima; a técnica de deixar melhor o local por 

onde passa; a técnica do feedback assistencial; a técnica da heterocrítica benigna; a técnica de 

viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado enquanto oportunidade de exercer a grupalidade sa-

dia; o voluntariado enquanto precursor da docência conscienciológica; o desenvolvimento da 

maturidade através do voluntariado; os voluntários da Associação Internacional de Parapedago-

gia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); os voluntários da Associação Internacio-

nal de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN); os voluntários da Organização Interna-

cional de Consciencioterapia (OIC); os voluntários da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienci-

ológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel dos Amparadores; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Grupocar-

mologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito da reeducação evolutiva; o efeito do desassédio interconsciencial; 

o efeito da predisposição cosmoética; os efeitos do rolo compressor das inutilidades; o efeito ar-

rastante do bom exemplo; os efeitos da verdade relativa de ponta (verpon); os efeitos evolutivos 

da interassistencialidade; o efeito halo do heteroperdão; os efeitos dos pensenes cosmoéticos. 

Neossinapsologia: as neossinapses fraternas; as neossinapses desassediadoras; as neos-

sinapses assistenciais; as neossinapses reeducativas; as neossinapses adquiridas pelas ideias ina-

tas do Curso Intermissivo (CI); as neossinapses antibelicistas; as novas posturas exigindo novas 

sinapses. 

Ciclologia: o ciclo punição-reincidência; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo 

aprendizagem-aplicação; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo ressoma-desso-

ma; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo assistido-assistente; o ciclo de neoideias libertárias. 

Enumerologia: a antirrepressão; a antitortura; a antivingança; a antiviolência; o anti-

egoísmo; o antiflagelo; o antissadismo. A pró-educação; a pró-harmonização; a pró-liberdade;  

a pró-reconciliação; a pró-reposição; a pró-responsabilização; a pró-retratação. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio reeducação-ressocializa-

ção; o binômio assistência-evolução; o binômio argumento-ação; o binômio reposição-reconcili-

ação; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio autoaprovação cosmoética–autestima 

revigorada. 

Interaciologia: a oposição à interação egão ferido–heteragressividade; a interação 

mentalsoma-psicossoma; a interação sinapses saudáveis–aplicabilidade assistencial; a intera-

ção inteligência evolutiva (IE)–Cosmoética; a interação educação-paraeducação; a interação 

(dupla) professor-aluno; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação cosmovisão-

-megafoco. 

Crescendologia: o crescendo erro-acerto; o crescendo reintegração-reconciliação;  

o crescendo ortopensene–EC sadia–ação correta; o crescendo belicosidade animal–pacificidade 

consciencial; o crescendo direito-paradireito; o crescendo diplomacia-paradiplomacia.  

Trinomiologia: o trinômio educação-perseverança-vivência; o trinômio recorrência-re-

crudescimento-cronicificação; o trinômio soluções de problemas–resoluções de conflitos–pro-

gressões de tarefas; o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio reci-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17667 

clar-reeducar-ressocializar; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio 

contingência-contexto-conjuntura; o trinômio paciência-tranquilidade-serenidade; o trinômio 

passado-presente-futuro; o trinômio avaliar-informar-esclarecer. 

Antagonismologia: o antagonismo punição / educação; o antagonismo ser assistido /  

/ ser assistente; o antagonismo facilitador de aprendizagem / dificuldador de aprendizagem;  

o antagonismo assistencialidade / belicosidade; o antagonismo intermissivista / consréu;  

o antagonismo castigo / benefício; o antagonismo paz / guerra; o antagonismo cultura da 

antiviolência / cultura da violência; o antagonismo acolhimento assistencial / hostilidade 

antiassistencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de o algoz também ser vítima; o paradoxo de haver educa-

dores pouco evoluídos; o paradoxo de os pais baterem nos filhos; o paradoxo de ensinar através 

do exemplo silencioso; o paradoxo patológico predominante dos trilhões de cifrões gastos com 

armas mortíferas perante apenas milhares de centavos gastos com a educação da saúde do po-

vão; o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no Maximecanismo Multidimensional Inte-

rassistencial; o paradoxo de o maior beneficiário da autopensenização pró-consciências ser  

o próprio autopensenizador; o paradoxo de fazer injustiça em nome da justiça; o paradoxo de  

a aparente injustiça intrafísica poder ser justiça extrafísica; o paradoxo da punição evolutiva. 

Politicologia: a política da interassistencialidade; a política da evolução grupal; a demo-

cracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da palmada; a polêmica ao projeto de lei de redução da maioridade pe-

nal; a oposição à lei de talião; a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; 

a lei da interdependência consciencial; a lei da ação e reação; a lei da afinidade; a lei da retribu-

ição; a lei da evolução consciencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a neofi-

lia; a traforofilia; a priorofilia; a pacifismofilia; a cosmoeticofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Poliana; a supressão da síndrome do negati-

vismo; a profilaxia da síndrome do justiceiro; a prevenção da síndrome do perfeccionismo; a de-

cisão pela não recorrência da síndrome da autovitimização; a superação da síndrome da aprioris-

mose; a autocura da síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a remissão da síndrome 

pós-traumática; a libertação da síndrome da insegurança; o antídoto da síndrome da patopense-

nidade. 

Mitologia: o mito do herói; o mito da tábula rasa; o mito da guerra santa; o mito dos 

guerrilheiros santos; o mito do purgatório; o mito do pecado; o mito religioso do sofrimento ne-

cessário; o mito da existência de atos sem consequências. 

Holotecologia: a assistencioteca; a atributoteca; a consciencioteca; a convivioteca; a tra-

foroteca; a cosmoeticoteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a psicossomatoteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Holocarmologia; a Experimentologia; a Trafo-

rologia; a Intermissiologia; a Desassediologia; a Reeducaciologia; a Conviviologia; a Interassis-

tenciologia; a Comunicologia; a Despertologia; a Holodiscernimentologia; a Holomaturologia; 

a Seriexologia, a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a semiconsciex; a conscin pacifista; a conscin antibelicista; a conscin 

antiterrorista; a conscin desarmamentista; a conscin cosmoética. 

 

Masculinologia: o pai traforista; o cuidador traforista; o juiz traforista; o educador trafo-

rista; o professor de Conscienciologia; o intermissivista; o amparador intrafísico; o atacadista 

consciencial; o cognopolita; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplis-

ta; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;o evoluciente; o evolu-

ciólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista;o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pré-serenão vulgar; o verbetólogo; o voluntário; o psicólogo americano Burrhus Fre-
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deric Skinner (1904–1990), representante da postura antipunitiva e autor de pesquisas da área da 

Psicologia Experimental. 

 

Femininologia: a mãe traforista; a cuidadora traforista; a juíza traforista; a educadora 

traforista; a professora de Conscienciologia; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a ataca-

dista consciencial;  a cognopolita; a consciencióloga; a consciencioterapeuta;a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente;  

a evolucióloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista;a ofiexista; a para-

percepciologista; a pré-serenona vulgar; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sa-

piens reeducator; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: postura antipunitiva intraconsciencial = a expressa na evitação da auto-

culpabilização ruminativa, eliminando o autoflagelo; postura antipunitiva interconsciencial  

= a expressa na evitação da punição belicista, arbitrária e sem possibilidades de melhoria evoluti-

va para outras consciências. 

 

Culturologia: a oposição cosmoética à cultura da punição; a oposição cosmoética à cul-

tura “essa lei não pega”; a oposição cosmoética à cultura da revolta frente à impunidade; a cul-

tura da retribuição interassistencial cosmoética; a cultura do esclarecimento assistencial; a cul-

tura da evolução consciencial; a cultura da paz. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Contrariologia, eis, na ordem alfabética, 15 posturas ou 

características cosmoéticas a serem adotadas pelas consciências antipunitivas, em oposição às 

posturas punitivas da atualidade: 

01.  Abertismo: em oposição ao fechadismo. 

02.  Acolhimento: em oposição ao abandono. 

03.  Afetividade: em oposição à indiferença. 

04.  Altruísmo: em oposição ao egoísmo. 

05.  Antidogmatismo: em oposição à religiosidade. 

06.  Brandura: em oposição à violência. 

07.  Compassividade: em oposição ao sadismo. 

08.  Compreensão: em oposição ao desconhecimento. 

09.  Consolação: em oposição à vingança. 

10.  Dileção: em oposição ao desprezo. 

11.  Flexibilidade: em oposição à dureza. 

12.  Fraternismo: em oposição à intolerância. 

13.  Perdão: em oposição à culpabilização. 

14.  Proteção: em oposição ao ataque. 

15.  Reintegração: em oposição ao aprisionamento. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 4 tipos de punições 

ainda utilizadas no Século XXI, às quais a consciência antipunitiva se opõe nas manifestações di-

árias: 

1.  Autoflagelo. As estratégias de autopunição utilizadas pelas consciências religiosas 

para infligirem sofrimento a si mesmas em função do hipotético cometimento de pecado. Exem-

plos: as automutilações, as autopenalizações, as autoculpabilizações. 
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2.  Inflição de dor. A estratégia de deliberada indução de dor utilizada para gerar sofri-

mento físico a quem cometeu ato em desacordo com o agente punitivo, na esperança de inibir 

a manifestação do comportamento inadequado. Exemplos: a tortura, o linchamento. 

3.  Pena de morte. A estratégia de assassinato utilizada por governos para eliminar 

a consciência do planeta, quando considerada culpada de crime hediondo. 

4.  Privação de liberdade. A estratégia utilizada para privar a conscin de liberdade, na 

expectativa de aprender com o sofrimento gerado pela reclusão em ambientes onde as chances de 

recuperação praticamente inexistem. Exemplo: o apodrecimento humano em penitenciárias. 

 

Intencionologia. A punição como é empregada, na maioria dos casos, na Socin, tem fo-

co no sofrimento humano enquanto ferramenta educativa. Esse tipo de abordagem é anticosmoéti-

co. É, contudo, evolutivo utilizar a privação providencial para impedir a consciência de cometer 

mais atos faltosos, evitando interprisões grupocármicas. Neste caso, a intencionalidade é a prote-

ção do indivíduo, e não o sofrimento. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis, na ordem lógica, 7 estratégias 

a serem adotadas para aquisição da postura antipunitiva: 

1.  Autopesquisa. Estudo dos possíveis elementos influenciadores do comportamento 

humano, sejam intra ou extrafísicos, de maneira a otimizar e ampliar a compreensão do princípio 

“nada acontece por acaso”. 

2.  Autocontrole emocional. Busca pelo controle das emoções negativas associadas 

a ações de outras consciências contra si ou contra qualquer outra, pois isso também passa. 

3.  Heteroperdoamento. Esforços para perdoar toda consciência considerada responsá-

vel por atos contra outras, com vistas à reparação dos erros cometidos. 

4.  Autabnegação. Abandono do egão e dos sentimentos de ofensa, traição, raiva ou ou-

tros menos nobres, em prol da interassistência. 

5.  Autexemplarismo. Rememoração de exemplos pessoais de amparadores, intra e ex-

trafísicos, inspiradores da educação pessoal mais sadia, adequada e não violenta, cujos efeitos as-

sistenciais perduram até a atualidade. 

6.  Autodomínio energético. Exteriorização das melhores e mais bem intencionadas 

energias a todas as consciências, intra e extrafísicas, responsáveis por quaisquer atos anticosmoé-

ticos. 

7.  Parapsiquismo. Emprego do parapsiquismo para sondagem das estratégias reeducati-

vas mais adquadas à assistência da consciência faltosa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a postura antipunitiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  educativa  pró-evolução:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

04.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  pacificadora:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Identificação  do  trafor:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Justiça  Restaurativa:  Recomposiciologia;  Homeostático. 

10.  Paciologia:  Holopesquisologia;  Homeostático.  

11.  Pacipensene:  Paciologia;  Homeostático. 

12.  Privação  providencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 
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13.  Reeducação  evolutiva  na  infância:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

 

A  POSTURA  ANTIPUNITIVA  É  O  POSICIONAMENTO  ASSIS-
TENCIAL  DA  CONSCIÊNCIA,  FOCADO  NA  RECUPERAÇÃO  

E  NO  TRAFOR  DO  ASSISTIDO,  ABRINDO  MÃO  DO  EGÃO  

E  SUPERANDO  A  AUTOPENSENIDADE  ANTICOSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebe em si a postura antipunitiva? É capaz 

de abandonar o próprio ego e os desejos de punir arbitrariamente, em prol de assistir e reeducar 

cosmoeticamente o outro? Quais razões ainda o(a) impedem de fazê-lo? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Crime e Castigo. Título Original: Crime and Punishment. País: EUA. Data: 1935. Duração: 88 min. Gê-

nero: Crime & Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Direção: 

Josef von Sternberg. Elenco: Edward Arnold; Peter Lorre; Marian Marsh; Tala Biriell, Elisabeth Risdon; Robert Allen; 
Douglas Dumbrille; Gene Lockart; Charles Waldron; &Thurston Hall. Produção: B. P. Schulberg Productions. Fotogra-

fia: Lucien Ballard. Música: R. H. Bassett; & Louis Silvers. Cenografia: Stephen Goosson. Figurino: Murray Mayer. 

Edição: Richard Cahoon. Estúdios: Columbia Pictures Corporation. Outros dados: Filme adaptado da obra de Joseph 
Antony e Fyodor Dostoevsky. Sinopse: Peter Lorre interpreta o inteligente jovem Roderick Raskolnikov, atormentado por 

sentimentos de culpa por ter assassinado determinada velha senhora, e com crescente paranoia gerada pela presença cons-

tante e ameaçadora do inspetor Porfiry. 
2.  Desejo e Reparação. Título Original: Atonement. País: Inglaterra; & França. Data: 2007. Duração: 130 

min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Dire-

ção: Joe Wright. Elenco: Keira Knightley; James McAvoy; Romola Garai; Saoirse Ronan; Benedict Cumberbatch; Bren-
da Blethyn; Juno Temple; Alfie Allen; Harriet Walter; & Vanessa Redgrave. Produção: Tim Bevan; Paul Webster;  

& Eric Fellner. Desenho de Produção & Cenografia: Sarah Greenwood. Roteiro: Christopher Hampton, com base no li-

vro de Ian McEwan. Fotografia: Seamus McGarvey. Música: Dario Marianelli. Montagem: Paul Tothill. Figurino: Jac-

queline Durran. Companhia: Universal Pictures. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora (2008). Si-

nopse: Em 1935, Briony aos 13 anos acusa o filho (Robbie) da caseira e amante da irmã mais velha de haver realizado ato 

criminoso, o qual Robbie não cometeu. A acusação da época destruiu o amor da irmã e impactou negativamente várias 
vidas. 

3.  O Caçador de Pipas. Título Original: The Kite Runner. País: EUA. Data: 2007. Duração: 128 min. Gê-

nero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: 

Marc Forster. Elenco: Khalid Abdalla; Ahmad Khan Mahmoodzada; Atossa Leoni; Shaun Toub; Sayed Jafar Masihullah 

Gharibzada; Zekeria Ebrahimi; Mir Mahmood Shah Hashimi; Homayoun Ershadi; Nabi Tanha; & Elham Ehsas. Produ-

ção: William Horberg. Desenho de Produção: Carlos Conti. Direção de Arte: Karen Murphy. Roteiro: David Benioff. 

Fotografia: Roberto Schaefer. Música: Alberto Iglesias. Cenografia: Maria Nay; & Caroline Smith. Figurino: Frank L. 

Fleming. Edição: Matt Chesse. Estúdios: DreamWorks SKG. Companhia: Sidney Kimmel Entertainment. Outros da-

dos: Filme adaptado da obra de Khaled Hosseini. Sinopse: Amir (Zekeria Ebrahimi) e Hassan (Ahmad Khan Mahmidza-

da) são dois amigos, divertindo em torneio de pipas. Após a vitória, neste dia o ato de traição do menino marcará para 

sempre a vida de ambos. Amir passa a viver nos Estados Unidos, retornando ao Afeganistão apenas após 20 anos. É quan-
do enfrenta a mão de ferro do governo talibã para tentar consertar o ocorrido no próprio passado. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 21 a 34 e 173 a 216. 

 

P. G. M. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17671 

P O S T U R A    A N T I Q U E I X A  
( P A R A E T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A postura antiqueixa é o ato ou efeito de se evitar a queixa, o queixume,  

a lamentação, a lamúria, a mágoa, o ressentimento e a reclamação, em todos os sentidos, o tempo 

todo, em qualquer lugar ou momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo postura vem do idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de assen-

tar; arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Surgiu no Século XIII. O prefi-

xo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apareceu no Século 

XVI. A palavra queixa procede do idioma Latim Vulgar, quassiáre, de quassare, “sacudir; abalar; 

abanar; mover; enfraquecer; tremer”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Postura antidistímica. 2.  Posicionamento antirreclamativo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo queixa: an-

tiqueixa; antiqueixosa; antiqueixoso; desqueixar; poliqueixosa; poliqueixoso; queixa-crime; 

queixar-se; queixosa; queixoso; queixume; queixumeira; queixumeiro. 

Neologia. As 3 expressões compostas postura antiqueixa, postura antiqueixa primária  

e postura antiqueixa evoluída são neologismos técnicos da Paraetologia. 

Antonimologia: 1.  Postura queixosa. 2.  Posicionamento distímico. 

Estrangeirismologia: o The Human Rights Committee da ONU. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às emocionalidades interpessoais. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Queixas: 

palavras chorosas. Libertemo-nos das queixas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a postura antiqueixa; a terapia antiqueixa; o universo do paciente poliquei-

xoso; a hipocondria; a filtragem das queixas; a ação mais fácil e pior de queixar-se e não fazer;  

a apresentação da queixa; a queixa indébita; a reclamação em juízo; a queixa na presença do 

ofensor; a queixa barulhenta, à toa, sem cabimento; a reclamação civil; a reclamação trabalhista;  

a reclamação dos consumidores; o Procon; as estratégias das queixas; o juízo de pequenas causas; 

as queixas do povo; a reclamação de cliente; a queixa de paciente; o mundo sem reclamações;  

o ato de cortar as queixas; o voluntariado sem queixas; a interassistencialidade sem lamúrias;  

o descarte das pedras na mão; as mágoas; os ressentimentos; os melindres; as reclamações; as la-

múrias intermináveis de aflição; as queixas na condição de doença cronicificada; o desconten-

tamento; o desgosto; as exigências; a exprobação; o vício das queixas; a choradeira; a chora-

mingação; a cantilena; a ladainha das queixas; o Muro das Lamentações; as suscetibilidades;  

o culto irracional aos pertúrbios; a reclamação de barriga cheia; a deficiência maior de quem se 

queixa em comparação com o motivo da queixa; o reclamão ao ver na rosa somente os espinhos; 

o porão consciencial na adultidade; o mau humor; o pessimismo; o ato pessoal mais fácil de apon-

tar o mal; a realidade pessoal mais difícil de exaltar o bem; a substituição das queixas por solu-

ções práticas; o caráter magnânimo da individualidade; a interassistencialidade prioritária segun-

do a inteligência evolutiva (IE); a norma elevada de conduta; a presença catalítica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio jurídico da indivisibilidade (queixoso e alvo participantes do 

processo). 

Tecnologia: a técnica da omissuper. 

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 Autoconscien-

ciometrologia. 

Enumerologia: a queixa monótona; a queixa infundada; a queixa importuna; a queixa 

escolar; a queixa autofágica; a queixa contra alguém; a queixa na polícia. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autoconscientização–bom humor; a interação mais autodis-

cernimento–menos queixa. 

Trinomiologia: o trinômio da decisão assim-aqui-já (técnica-local-momento). 

Polinomiologia: o polinômio reclamações-lastimações-queixas-revoltas. 

Antagonismologia: o antagonismo Curso Intermissivo / queixa; o antagonismo au-

tabnegação / postura queixosa; o antagonismo autocrítica / heterocrítica; o antagonismo cida-

dão confiante / cidadão ressentido; o antagonismo queixa / inteligência evolutiva (IE). 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: as leis racionais da proéxis. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia. 

Maniologia: a querulomania. 

Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a traforoteca; a argumentoteca;  

a pensenoteca; a teaticoteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Paraetologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Intrafisicologia;  

a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticometria; a Perdologia;  

a Autocogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin viciada em queixas; a consciênçula; a consréu ressomada; a cons-

cin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a consciência cosmoética. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o ra-

nhento; o ranzinza; o resmungão; o rabugento; o queixoso; o co-querelante; o acusador; o chorão; 

o clamoroso; o descontente; o doído; o implicador; o injuriado; o irritadiço; o Jeremias; o lamu-

riante; o magoado; o querelador. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a ra-

nhenta; a ranzinza; a resmungona; a rabugenta; a queixosa; a co-querelante; a acusadora; a choro-

na; a clamorosa; a descontente; a doída; a implicadora; a injuriada; a irritadiça; a lamuriante;  

a magoada; a quereladora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens as-

sistens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens lamuriens; 

o Homo sapiens reclamator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: postura antiqueixa primária = o posicionamento de quem jamais se quei-

xa, contudo sem cooperar com autodesempenhos exemplificativos para melhorar o contexto defi-
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ciente ou perturbado; postura antiqueixa evoluída = o posicionamento de quem, além de não se 

queixar, colabora decisivamente, em pessoa e em silêncio, exemplificativamente, para melhorar  

o contexto deficiente ou perturbado. 

 

Culturologia: a cultura da reclamação. 

Interconscienciologia. Segundo a Holomaturologia, não se pode reclamar dos princí-

pios conscienciais, ou consciências em evolução, estacionados abaixo do nível pessoal na escala 

evolutiva. O inteligente é ajudar sempre, e sem reclamar, em todas as oportunidades possíveis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a postura antiqueixa, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autopostura  viciada:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Relevalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  POSTURA  ANTIQUEIXA  EXPLICITA,  DE  MANEIRA  INDIS- 
CUTÍVEL,  ESTAR  A  CONSCIÊNCIA,  CONSCIN  OU  CONS- 

CIEX  LÚCIDA,  ALCANÇANDO  NÍVEL  MAIS  AVANÇADO  
DE  AUTORRECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL  TEÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se vitimiza com posturas queixosas? Em 

quais circunstâncias? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Aardweg, Gerard J. M. van den; Autopiedade Neurótica e Terapia Antiqueixa; rev. Urariano Mota de San-
tana; pref. Mauricio Knobel; 266 p.; 39 caps.; 34 enus.; 1 endereço; 5 perguntas; 117 refs.; 21 x 14 cm; br.; Cortez & Mo-

raes; São Paulo, SP; 1978; páginas 137 a 220. 
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P O S T U R A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A postura conscienciológica é o jeito avançado de ser, explicitado pela au-

tovivência exemplar dos princípios da Conscienciologia, aplicando a Cosmoeticologia, a Evolu-

ciologia, a Teaticologia e a Verbaciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo postura vem do idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de assen-

tar; colocar (Arquitetura); arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Apare-

ceu no Século XIII. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “co-

nhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, 

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu também no Século XIII. O elemento de 

composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tra-

tamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Técnica conscienciólogica de viver. 2.  Jeito conscienciológico de 

ser. 3.  Conduta conscienciológica. 4.  Emprego teático da inteligência evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas postura conscienciológica, postura consciencioló-

gica elementar e postura conscienciológica avançada são neologismos técnicos da Autodiscerni-

mentologia. 

Antonimologia: 1.  Modo vulgar de viver. 2.  Jeito mundano de ser. 3.  Comportamento 

humano comum. 

Estrangeirismologia: o neomodus faciendi cosmoético e conscienciológico; o know- 

-how evolutivo; o neomodus operandi da Paratecnologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento teático do comportamento pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciológico; as posturas pensênicas cons-

cienciológicas. 

 

Fatologia: a postura conscienciológica; o modo de pensenizar conscienciológico; o pon-

to de vista da Conscienciologia vivido; o posicionamento cosmoético exemplificado; o argumento 

vivencial; a autopensenização racional, ousada mas factível; o aprofundamento da Higiene Cons-

ciencial; a condição de sempre fazer algo a mais, mesmo pouco; o descarte dos surtos megaloma-

níacos; o ato de pensar grande e fazer de imediato para o momento evolutivo sem preocupação 

com os projetos do futuro; a busca da produtividade a partir dos recursos existentes sem esperar  

a condição ideal chegar de fora; o uso do melhor jeito de fazer explicitando racionalmente a técni-

ca empregada; a valorização da continuidade dos holopensenes especializados cultivados. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

proéxis. 

Binomiologia: o binômio Conscienciometrologia-Consciencioterapia. 
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Trinomiologia: o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio 

voluntariado-autodisponibilidade-ativismo; o trinômio intercompreensão-intercooperação-inte-

rassistencialidade; o trinômio profissional-veterano-líder; o trinômio palestras-cursos-con-

gressos. 

Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença; o poli-

nômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo assistencialidade / assedialidade; o antagonismo 

atividade / passividade; o antagonismo autoritarismo / liberdade; o antagonismo estadista / po-

pulista; o antagonismo informador / persuasor; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antago-

nismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo lucidez / obscurantismo; o antagonismo oti-

mismo / pessimismo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: o descarte dos mitos eletronóticos. 

Holotecologia: a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a conscienciometro-

teca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia;  

a Etologia; a Homeostaticologia; a Experimentologia; a Paratecnologia; a Autopesquisologia;  

a Conscienciometrologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens vigilans; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens des-

pertus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: postura conscienciológica elementar = a do voluntário, homem ou mu-

lher, recém-chegado às pesquisas da comunidade conscienciológica; postura conscienciológica 

avançada = a do epicon lúcido veterano, homem ou mulher, sempre observado como exemplo. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17676 

Caracterologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 20 posturas próprias do conscienciólogo, homem ou mulher: 

01.  Acessibilidade. Oferecer acesso pessoal franco a qualquer conscin, sem barreiras 

nem tecnolatrias. 

02.  Acolhimento. Predispor-se permanentemente para acolher, sem pré-requisitos ex-

cessivos, cada conscin, com encaminhamento dos casos críticos capazes de gerar problemas para 

a própria pessoa assistida. 

03.  Adaptabilidade. Estar sempre pronto para permanecer coerente para o resto da vida 

e estar, ao mesmo tempo, pronto para mudar instantaneamente com reciclagem para melhor, sem 

apego doentio, sabendo largar o osso. 

04.  Anticapitalismo. Manter a anticomercialização total própria da pessoa large. Por 

exemplo: papéis e canetas livres no Holociclo; aulas e verbetes gratuitos, sem pré-requisitos, nas 

tertúlias conscienciológicas. Nada de cobrar para tudo no universo do voluntariado. 

05.  Antipusilanimidade. Jamais recuar em situações críticas por pusilanimidade, saben-

do reconstruir onde alguém destruiu, levantando os ânimos e minimizando os percalços. 

06.  Aproveitabilidade. Não descartar algo por ser embasado em pensamento divergen-

te, seja na Arte, Eletronótica ou Religião, com resgate de palavras e expressões e melhoria do pai-

sagismo, buscando eliminar preconceitos, apriorismos e sectarismos. 

07.  Assistencialidade. Exemplificar a paciência e a manutenção assistencial personali-

zada para desassediar a pessoa carente até a mesma se erguer por si própria. 

08.  Atuação. Limitar a raia de atuação, consultando os especialistas e respeitando o cri-

tério de afinidade, fazendo algo bem feito sem copiar os modismos do momento ou do Zeitgeist. 

Nada de exagerar a autocompetência quanto a todos os instrumentos somente porque se saiu bem 

em determinado setor. 

09.  Autodisponibilidade. Priorizar a autovivência das atividades interassistenciais por 

momento único, com autodedicação total, deixando o resto como sendo secundário, demonstran-

do autodisponibilidade constante no voluntariado. 

10.  Didática. Vivenciar as práticas pedagógicas do contato direto (chacra a chacra) com 

os alunos como sendo primordial em função do intercâmbio das energias conscienciais (ECs) e da 

força presencial, descartando, quando possível, o excesso da parafernália de multimeios com per-

da da interação. 

11.  Discrição. Ser discreto, nos locais frequentados, quanto à Conscienciologia, sem ex-

por a própria qualificação a fim de não comprometer a Comunidade Conscienciológica Cosmoéti-

ca Internacional (CCCI) e nem ser inoportuno, extemporâneo, deslocado ou intrusivo. 

12.  Inovação. Prosseguir com as inovações esclarecedoras, contudo sem exibicionismos 

ou cabotinismos, enfatizando sempre o mais relevante, ou seja: as conscins em volta. 

13.  Invisibilidade. Saber a hora de aparecer publicamente e de deixar os outros aparece-

rem ou de aparecer junto para mais, para menos e de igual para igual. 

14.  Orientabilidade. Identificar o fator mais assistencial no contexto de vida e no mo-

mento evolutivo da pessoa assistida, de modo universalista, sem facciosismo e nem o mau hábito 

de receitar a Conscienciologia como solução absolutista. 

15.  Personalidade. Manter o padrão pessoal com aperfeiçoamento dos detalhes, somen-

te fazendo renovações pontuais com objetivo específico, sustentando o confor com aprimoramen-

tos e evitando a instabilidade das mudanças a todo momento (mudança do visual, síndrome do di-

ploma, síndrome do nouveau riche). 

16.  Potencialidade. Saber empregar tecnicamente a autovivência do poder temporário 

relativo, de qualquer natureza, sem causar constrangimentos, suntuosidades ou superproduções, 

porém de maneira silenciosa. 

17.  Presencialidade. Manter alta a força presencial por estilo personalíssimo cultivado, 

mantido e desenvolvido ao longo do tempo, evidenciando a coerência estilística simultaneamente 

da virilidade (yang) e da feminilidade (yin) usada de modo cosmoético. 

18.  Sanidade. Viver sem brincar com a saúde alheia, cortando todas as receitas ou expe-

rimentos levianos ou impulsivos. 
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19.  Sustentabilidade. Sustentar a tarefa em andamento, marcando presença, batendo 

ponto no holopensene defendido sem dispersão, solução de continuidade nas tarefas e nem mu-

danças incessantes e desnecessárias na equipe e nos trabalhos. 

20.  Voluntariado. Buscar inserir todos indistintamente no esforço em equipe ou no gru-

po da maxiproéxis, procurando ajudar cada qual a melhorar, evitando trabalhar somente com 

quem já é veterano. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a postura conscienciológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

2.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

4.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

6.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

7.  Princípio  conscienciocêntrico:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIENCIOLOGIA  EMBASA  O  DISCERNIMENTO  DA  

CONSCIN  COM  O  MELHOR  MODO  DE  VIVER  A  SEMPRE  

DIFÍCIL  EXISTÊNCIA  HUMANA,  A  PARTIR  DA  AUTOCRÍTI-
CA  E  DA  CONSCIENCIOMETROLOGIA  TEÁTICA  PESSOAL. 

 

Questionologia. A Conscienciologia vem enriquecendo você quanto ao bem-estar,  

à evolução consciencial e à automotivação profissional? Você mantém as pesquisas consciencio-

métricas com o próprio discernimento teático existencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 16, 302, 562 e 630. 
2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinop-

ses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 
páginas 242, 537, 808, 887 e 939. 

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 243 e 433. 

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 Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 80 e 607. 
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P O S T U R A    E N E R G É T I C A    P R O F I L Á T I C A  
( P A R A P R O F I L A X I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A postura energética profilática é a atitude ou posicionamento autoconsci-

ente da conscin, homem ou mulher, de manter em dia a homeostase energossomática, em qual-

quer circunstância, empregando a retilinearidade pensênica e autodiscernimento energético na au-

tovigilância ininterrupta quanto à preservação da saúde holossomática em prol da interassistencia-

lidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra postura vem do idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de as-

sentar; arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Apareceu no Século XIII.  

O vocábulo energético procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século 

XX. O termo profilaxia provém do idioma Francês, prophylaxie, derivado do idioma Latim Cien-

tífico, prophylaxis, e este do idioma Grego, prophýlaxis, “precaução”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Postura energética preventiva. 2.  Atitude de prevenção energética.  

3.  Postura energética previdente. 4.  Resolução energossomática preventiva. 5.  Postura ortoener-

gética acauteladora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo profilaxia: 

antiprofilática; antiprofilático; antiprofilaxia; autoparaprofilaxia; autoprofilaxia; epidemioprofi-

laxia; heteroprofilaxia; megaparaprofilaxia; megaprofilaxia; neuroprofilaxia; paraprofilática; 

paraprofilático; Paraprofilaxiologia; profilactério; profiláctica; profiláctico; profilactismo; pro-

filática; profilático; profilatismo; profiláxico; Profilaxiologia; profilaxista; psicoprofilaxia; qui-

mioprofilaxia; socioprofilaxia. 

Neologia. As 3 expressões compostas postura energética profilática, postura energética 

profilática básica e postura energética profilática avançada são neologismos técnicos da Para-

profilaxiologia. 

Antonimologia: 01.  Postura energética invigilante. 02.  Propósito energético imediatis-

ta. 03.  Propósito energético desequilibrado. 04.  Postura energética patológica. 05.  Postura ener-

gética entrópica. 06.  Postura energética irrefletida. 07.  Postura energética descompensada.  

08.  Ausência de discernimento energético. 09.  Apedeutismo energético. 10.  Autotravamento 

energético. 

Estrangeirismologia: a condição sadia do energossoma up-to-date; o rapport energético 

interconsciencial; o know-how profilático; a neoperformance da postura energética preventiva. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à homeostase energossomática. 

Coloquiologia: – Melhor prevenir do que remediar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Paraprofilaxiologia; o holopensene pessoal da 

Energossomática; a evolução gradativa do holopensene pessoal por meio da priorização do traba-

lho energético interassistencial; o holopensene da autodesintoxicação energética; o holopensene 

da saúde holossomática; o holopensene da postura energética atratora; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os energopensenes; a energopensenidade; o esforço infatigável em exteriorizar pense-

nes sadios. 

 

Fatologia: a profilaxia da apriorismose; o autesforço na superação de trafares bloquea-

dores da autonomia energossomática; a evitação do desvio do rumo certo da programação exis-

tencial (proéxis); a prevenção das interprisões grupocármicas; o autodiscernimento cotidiano 

quanto ao fato de a vida intrafísica ser essencialmente energética; a valorização da continuidade 
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da interassistência energética; as mudanças na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o ato de sobrepai-

rar os percalços típicos da vida humana; o reencontro almejado do “novo” grupo evolutivo; a eli-

minação e avaliação dos desperdícios de tempo; as neoconquistas e a exigência de reciclagens por 

meio do ponteiro consciencial cosmoético. 

 

Parafatologia: a postura energética profilática; os prejuízos intraconscienciais decorren-

tes da falta de discernimento energético; os desafios constantes em manter-se equilibrado energe-

ticamente; a ênfase no parapsiquismo sadio integrado à vida humana; as retrocognições sadias 

despertando a energossomaticidade; a evolução energossomática improrrogável; os autesforços 

permanentes visando a preservação do energossoma; a expansão das parapercepções energéticas; 

a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a malhação energética contínua; a compreensão 

e respeito pelo próprio holossoma; a sinalética energética e parapsíquica pessoal identificada;  

a minipeça lúcida comprometida interassistencialmente; a intensificação da força presencial ener-

gética a partir do princípio da descrença; a postura energética integrada harmonicamente ao Cos-

mos; o encapsulamento profilático; a vivência plena do perdão através das energias reconciliado-

ras como medida profilática; a autodesintoxicação energética restauradora; a assimilação das 

energias conscienciais (ECs); a desassimilação das energias conscienciais; a compreensão acerca 

do destino e dos efeitos das energias exteriorizadas; a defesa do equilíbrio do energossoma; as be-

nesses recebidas do amparo extrafísico de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoprofilaxia-heteroprofilaxia; o sinergismo assepsia- 

-paraassepsia; o sinergismo das ECs entrosadas; o sinergismo homeostase holossomática–home-

ostase geral; o sinergismo integridade pensênica–pacificação energética; o sinergismo força 

mentalsomática–expansão energética; o sinergismo decorrente da harmonização das energias 

conscienciais; o sinergismo vontade-intenção-ECs; o sinergismo energético autodesassedialida-

de–desembaraço energético. 

Principiologia: o princípio da precaução; o princípio cosmoético de sempre exteriori-

zar as melhores energias para todos; o princípio do equilíbrio holossomático; o princípio da des-

crença aplicado às pesquisas da Energossomatologia; o princípio da primazia das ECs cosmoéti-

cas; o princípio da onipresença das energias conscienciais; o princípio da fartura das ECs;  

o princípio do posicionamento pessoal (PPP) na distribuição das ECs. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimo-

ramento da postura energética profilática. 

Teoriologia: a teoria e prática das realidades das ECs; as teorias das profilaxias; a teo-

ria da saúde consciencial; a teoria do Energossoma; a teoria do EV; a teoria da vida humana 

energossomática. 

Tecnologia: a técnica da assepsia energética; a técnica da soltura energossomática;  

a técnica de autodefesa energética; a técnica do encapsulamento energético; as técnicas energéti-

cas profiláticas possibilitando a homeostase do holossoma; as técnicas de abordagem bioenergé-

tica; a técnica da autovigilância energética permanente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório da 

vida intrafísica permitindo a interação cotidiana com diversos padrões energéticos; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da te-

nepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraprofilaxiologia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia. 

Efeitologia: os efeitos da autoconvicção sobre a percepção da realidade energética; os 

efeitos sadios da postura energética profilática assistencial; o efeito halo da energosfera pessoal; 

o efeito halo das energias conscienciais homeostáticas; os efeitos dos hábitos homeostáticos de 
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pensenizar; os efeitos da prontidão energossomática na autodesassedialidade; os efeitos imedia-

tos da aplicação das ECs; os efeitos da aplicação das ECs no labor interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através do hábito de pensenizar higida-

mente; as paraneossinapses obtidas por meio dos exercícios das ECs interassistenciais; a criação 

de neossinapses a partir da superação da abulia energética. 

Ciclologia: o ciclo energético absorver-exteriorizar; o ciclo energético interassistencial 

EV–tenepes–ofiex pessoal; o ciclo sedentarismo somático–intoxicação energética; o ciclo bio-

energético assim-desassim; o ciclo valores pró-evolutivos–medidas profiláticas; o ciclo equilí-

brio energético–desequilíbrio energético–reequilíbrio energético. 

Enumerologia: a profilaxia energética; a vigilância energética; a higiene energética;  

o desvelo energético; a preservação energética; a manutenção energética; a homeostase energé-

tica. 

Binomiologia: o binômio profilaxia-paraprofilaxia; o binômio equilíbrio energossomá-

tico–imunidade holossomática preservada; o binômio revitalização energética–equilíbrio pensê-

nico; o binômio energossomaticidade-autocosmoeticidade; o binômio ortopensenização-ortoe-

nergização; o binômio autodiscernimento energético–ampliação da autodefesa energética; o bi-

nômio ausência energética–EV atuante; o binômio Paraprofilaxia-Terapeuticologia. 

Interaciologia: a interação autodesassedialidade–Higiene Consciencial; a interação de-

sequilíbrio energossomático–ignorância quanto ao uso adequado das ECs profiláticas; a intera-

ção depuração energética–autovivência cosmoética; a interação autoconfiança–autassistência 

energética preventiva; a interação EI-EC-EV; a interação Higiene Consciencial–autoprontidão 

energossomática. 

Crescendologia: o crescendo homeostase pessoal–homeostase grupal; o crescendo evo-

lutivo tarefa energética pessoal varejista–tarefa energética pessoal atacadista; o crescendo au-

sência de prevenção–necessidade de reparação; o crescendo autodisposição energética–desem-

baraço energossomático; o crescendo profilaxia somática–profilaxia energossomática–profila-

xia–psicossomática–profilaxia mentalsomática; o crescendo fluxo de EC intermitente–EC contí-

nua; o crescendo EV–sinalética energética. 

Trinomiologia: o trinômio ausência de prevenção–holopensene doentio–energosfera 

desequilibrada; o trinômio autoprofilaxia–heteroprofilaxia–multiprofilaxia; o trinômio penseni-

dade retilínea–equilíbrio energético–evolução energossomática; o trinômio burilamento energé-

tico–prevenção eficaz–reeducação consciencial; o trinômio Energética-Bioenergética-Parener-

gética; o trinômio volição–intenção–autorganização energética; o trinômio domínio energético– 

–autoconsciencialidade–produtividade interassistencial. 

Polinomiologia: o polinômio profilaxia-proteção-precaução-prudência; o polinômio 

vontade firme–intenção sadia–pensene linear–automotivação; o polinômio evolutivo euforin-pri-

mener-cipriene-extrapolacionismo parapsíquico; o polinômio autorganização–autoconfiança–au-

todomínio–estabilidade energética. 

Antagonismologia: o antagonismo profilaxia / negligência; o antagonismo intoxicação 

energética / desintoxicação energética; o antagonismo primener / esgotamento energético; o an-

tagonismo preservação da pensenidade sadia / banalização das energias conscienciais (ECs);  

o antagonismo autodisponibilidade bioenergética / autotravamento energossomático; o antago-

nismo domínio energético eficiente / domínio energético ineficaz; o antagonismo afinidades ener-

géticas simpáticas / afinidades energéticas antipáticas; o antagonismo abulia energética / força 

energética. 

Paradoxologia: o paradoxo do exaurimento das ECs pelas consciências inscientes da 

autoimersão existencial em EIs inexauríveis; o paradoxo dos pensenes sadios independerem da 

condição homeostática do soma; o paradoxo do filho infante apresentar-se mais energético em 

comparação com o pai; o paradoxo do maior favorecido na doação das ECs ser o próprio doa-

dor; o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível mas ocorrer na 

interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos; o paradoxo do incremen-

to das ECs para qualificar a doação energética; o paradoxo de os amparadores valorizarem 
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mais a conscin com pequena quantidade de energia, mas constante nas manifestações, se com-

parada à outra com energossoma mais exuberante, porém instável. 

Politicologia: a energocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a energossomatocra-

cia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação das ECs. 

Filiologia: a energofilia; a higienofilia; a holossomatofilia; a assistenciofilia; a cosmoeti-

cofilia. 

Fobiologia: a ausência da energofobia. 

Sindromologia: a síndrome da fadiga crônica (SFC); a remissão contínua da síndrome 

do exaurimento energossomático; a síndrome da autodesorganização cronicificada; a síndrome 

da infradotalidade energética da conscin casca grossa. 

Mitologia: a superação dos mitos pessoais. 

Holotecologia: a profilaxioteca; a higienoteca; a energeticoteca; a energossomatoteca; 

a psicossomatoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Energossomatologia; a Holossomatologia; 

a Homeostaticologia; a Prevenciologia; a Paraassepsiologia; a Bioenergética; a Energosferologia;  

a Interassistenciologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin prevenida; a conscin vigilante. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o energicista; o maxidissidente ideológico; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o doador de energias; o ectoplasta; o pesquisador preca-

vido; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o ata-

cadista consciencial; o amparador intrafísico; o autodidata; o verbetólogo; o tocador de obra;  

o homem de ação. 

 

Femininologia: a intermissivista; a energicista; a maxidissidente ideológica; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a doadora de energias; a ectoplasta; a pesquisadora precavida; 

a acoplamentista; a agente retrocognitora; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a atacadista 

consciencial; a amparadora intrafísica; a autodidata; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mulher 

de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paraprophylaticus; o Homo sapiens energossomaticus;  

o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapi-

ens energeticus; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: postura energética profilática básica = a atitude habitual da conscin em 

preservar o equilíbrio energético; postura energética profilática avançada = o posicionamento da 

conscin autovigilante, demonstrando maturidade e discernimento no domínio e na aplicação das 

energiais conscienciais em trabalhos interassistenciais. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Energossomatologia; a cultura da Prevenciologia; 

a cultura da Profilaxiologia; a cultura das práticas bioenergéticas; a cultura da Higiene Consci-

encial. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a postura energética profilática, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pequisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

04.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autopensenização  vigorosa:  Autopensenologia;  Homeostático. 

07.  Autoprontidão  energossomática:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

11.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

12.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

13.  Imitação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Paraassepsia  Antecipada:  Energossomatologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  AUTOVIGILANTE  E  COSMOÉTICA  PRESERVA  

A  AUTOCONSCIÊNCIA  ENERGOSSOMÁTICA  CONTÍNUA  ME-
DIANTE  POSTURA  ENERGÉTICA  PROFILÁTICA,  ATINGINDO  

NEOPATAMAR  EVOLUTIVO  LIBERTÁRIO  E  ASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já consegue conceber, sentir e identificar a ho-

meostase do energossoma através da postura energética profilática interassistencial? De modo 

contínuo ou esporádico? 

 
Bibliografia  Específica: 
 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 43 ilus.; 3 infográficos; 1 mi-
crobiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 799  

a 821. 
2.  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 239, 257 a 259, 261, 263, 

299, 300 e 303. 

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 320 a 355. 

 

A. G. C. 
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P O T E N C I A L    AU T O R R E C I C L O G Ê N I C O  
( A U T O R R E C I C L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O potencial autorreciclogênico é a capacidade inata de a conscin inter-

missivista autolúcida, homem ou mulher, cosmoética, determinada, pró-ativa, naturalmente auto-

motivada pela autopesquisa crítica, mergulhar de modo inegoico na intra e extraconsciencialidade 

em busca de pistas para autorrenovação temperamental benigna, com megafoco parapsíquico in-

terassistencial, identificando, superando e removendo óbices autevolutivos rumo à autodespertici-

dade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo potência vem do idioma Latim, potentia, “força; poder; autoridade; 

eficácia; capacidade; violência (da Natureza ou humana)”. Surgiu no Século XV. O elemento de 

composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”; interação; reforço; 

intensificação”. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; 

iteração reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, “perío-

do de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século XVIII. 

O elemento de composição genia vem do idioma Grego, genos, “raça; tronco; família; origem; 

descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Potencialidade de autorreciclagem. 2.  Capacidade autorremissiva.  

3.  Habilidade autorreciclogênica. 4.  Força autorremissora. 5.  Latência autorrecicladora. 6.  Po-

tência autotransformadora. 7.  Poder de autorrenovação. 8.  Predisposição autorrenovadora. 

Neologia. As 3 expressões compostas potencial autorreciclogênico, potencial autorreci-

clogênico eventual e potencial autorreciclogênico sistemático são neologismos técnicos da Au-

torreciclologia. 

Antonimologia: 1.  Fraqueza antirreciclogênica. 2.  Predisposição ao marasmo autexis-

tencial. 3.  Tendência à automesméxis. 4.  Predisposição à autorrobéxis. 

Estrangeirismologia: o tour de force autorreciclogênico; as mudanças íntimas enfrenta-

das passe lo que passe; o strong profile seriexológico; a condição de sentir-se chez soi com a au-

torrenovação; o mau hábito medroso de filer en douce da autopesquisa; o perfil challenger da 

conscin ousada; a atração pelo new look evolutivo; o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autorrecins temperamentais cirúrgicas. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Recins 

promovem autocura. Autorreciclagem: saúde possível. Autorreciclogenia: libertação evolutiva. 

Assistência exige reciclagens. Autorregeneração é felicidade. Desperticidade: autorrecin perma-

nente. Recalcitrância é doença. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal autorreciclogênico; o materpensene da Autorre-

missiologia; a autopensenização autocuroterápica; a retilinearidade ortopensênica; os reciclopen-

senes; a reciclopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os recinopensenes; a recinopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os be-

nignopensene; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a linearidade autopensênica 

aplicada à autorreciclagem; a autopensenidade autorrenovadora; as tradições sociais bolorentas 

mantidas pela fôrma holopensênica doentia impedidora de autorrenovações; o arco voltaico crani-

ochacral aliviador das pressões holopensênicas. 
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Fatologia: o potencial autorreciclogênico; as autopotencialidades ociosas; a recéxis su-

perficial sem chegar ao âmago da intraconsciencialidade; a autopredisposição notória às viradas 

autevolutivas críticas; a automotivação pela recin; a busca incansável pelos “porquês” da autorre-

calcitrância; a autovivência inicial do estágio evolutivo da libertação; as crises existenciais recor-

rentes abortadas por mecanismos de defesa pueris; as eternas autojustificativas da conscin avessa 

à autoinvestigação; o hábito antirrenovador da platitude e da obviedade nas abordagens autocog-

nitivas; o riso deslocado na condição de escotilha de fuga de temas autopesquisísticos profundos; 

a preguiça mental anticura; o medo irracional do autenfrentamento recinológico; a improdutivida-

de autopesquisística gerando melins inconfessadas e melexes ignoradas; a reconciliação grupocár-

mica, condição basal da reciclagem existencial; as etapas evolutivas compreendidas e superadas, 

passo a passo; a autorreeducação conscienciológica abraçada com satisfação; o bem-estar nascido 

das autossuperações identificadas pelo crescimento íntimo; o balanço anual para aquilatamento 

das conquistas recinogênicas; o “nado de braçada” em situações onde antes havia autesforço titâ-

nico; as consequências notórias do amadurecimento trazido pelas reciclagens íntimas; as mudan-

ças pessoais em comemoração silenciosa; o espaço mental e afetivo aberto à interassistência;  

o ponteiro da consciência guiado pelo norte da interassistência; a recin autolúcida propiciando  

a comunicação retilínea; a desoneração de conflitos deixados para trás; os horizontes evolutivos 

límpidos vislumbrados com alegria e bom ânimo; a ausência de dúvidas evolutivas mortificado-

ras; a anticonflitividade relativa vivenciada; o silêncio mental gerado pelo sobrepairamento exis-

tencial; a terceira idade física favorecendo a expansão cosmovisiológica; a importância dos dicio-

nários cerebrais robustos qualificando a autocognição; o trabalho de epicentrismo assistencial nas 

dinâmicas parapsíquicas, mola propulsora de neorrecins diuturnas; a vontade sincera de “acertar  

o passo” evolutivo através da autorrecin cotidiana; o realismo evolutivo impondo a presença da 

autonomia consciencial; o diferencial da erudição autopesquisística afiançando a força presencial; 

a verbetografia profícua balizadora de neorresultados recinológicos; o autodidatismo interassis-

tencial permanente; a qualidade reciclogênica promovendo o gotejamento policármico; a interas-

sistência como sendo prova do nível de inteligência evolutiva (IE) avançada; a constatação da ve-

locidade taquiônica dos resultados autorreciclogênicos; a autoconsciencioterapia em moto-contí-

nuo, sem relutância; a alta capacidade cosmoética decisória; a autorreciclogenia técnica contínua 

fixando a conexão com as Centrais Extrafísicas; o valor da tridotação consciencial aplicada;  

a conquista da autossuficiência evolutiva crescente. 

 

Parafatologia: o irrompimento das potencialidades autoparapasíquicas a partir da recin; 

a autovivência remissora do estado vibracional (EV) profilático; o autoparabanho confirmatório 

reconfortante nas decisões recinológicas cruciais; a mobilização básica de energias (MBE), recur-

so indispensável ao processo recinológico; o valor da senha numérica pessoal multiexistencial na 

condição de seta evolutiva da recin; a prática veterana da tenepes atuando na condição de eixo 

existencial na vida crítica; a mudança certificada de equipex pessoal atribuída às mudanças auto-

temperamentais cirúrgicas; a autodocilidade parapsíquica resultado da pacificação íntima gerada 

pela recin profunda; a blindagem da base intrafísica da conscin autorreciclofílica pelo contato 

com a Central Extrafísica de Energia (CEE); a busca incessante pela manutenção parapsíquica do 

“corredor de lucidez pessoal”; a atenção à segurança autoparapsíquica dos trabalhos interassisten-

ciais em curso; a assistência recebida do amparo extrafisico, sempre dependente do nível de recin 

do assistente; as antigas dificuldades recíprocas conscins-consciexes; a dileção pelo modelo tran-

safetivo das equipexes a ser seguido; os “bons ventos” evolutivos potencializados pelos ampara-

dores extrafísicos Zéfiro e Mistral; o neoconceptáculo mentalsomático criado a partir da autorre-

cin avançada; as amizades raríssimas facilitando o caminho da renovação através da transafetivi-

dade; as parassincronicidades geradas pela viragem evolutiva; os megacons autoparapsíquicos re-

capturados do paracérebro; o epicentrismo parapsíquico autolúcido consolidando as autorrecins;  

a vivência autorreciclogênica do tenepessismo 24 horas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopotencialidade-heteropotencialidade; o sinergismo 

autopesquisa-heteropesquisa; o sinergismo da autorreciclogenia; o sinergismo abertismo-reno-

vação; o sinergismo desrepressão-desassedialidade; o sinergismo neofilia-homeostase; o siner-

gismo autorrecin-heterassistência. 

Principiologia: o princípio diretor da consciência; a teática do princípio da descrença 

(PD); o princípio inexorável e dinâmico da evolução; o princípio da autodignidade; o princípio 

da harmonia cósmica; o princípio do fluxo evolutivo; os princípios pessoais de autorrenovação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código vigente; os códigos autoparapsíquicos; o código autoconsciencioterápico; o có-

digo paradireitológico pessoal; os códigos sociais; os códigos intermissivos. 

Teoriologia: a teoria da evolução grupal; a teoria dos múltiplos egos; a teoria seriexo-

lógica; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da ficha evolutiva pessoal (FEP);  

a teoria da reciprocidade assistenciológica. 

Tecnologia: a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica da invéxis; a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do autoteste paraterapêutico; a técnica dos 40 cursos 

Acoplamentarium; a utilidade da técnica da conscin-cobaia voluntária; a técnica autopesquisísti-

ca antonimológica. 

Laboratoriologia: o labcon recinológico; o laboratório conscienciológico da Autocons-

cienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Holomnemoni-

cologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio Invi-

sível dos Epicons; o Colégio Invisível da Autorretrocogniciologia; o Colégio Invisível dos Tene-

pessistas. 

Efeitologia: o efeito autorreciclogênico da autoproéxis; o efeito autorreciclogênico da 

verbetografia; o efeito autorreciclogênico da interassistência; o efeito autorreciclogênico dos en-

contros de destino; o efeito autorreciclogênico das dinâmicas parapsíquicas; o efeito autorreci-

clogênico da escrita conscienciológica; o efeito autorreciclogênico das autorretrocognições. 

Neossinapsologia: as neossinapses interassistenciais; as neossinapses autorrecinológi-

cas; as neossinapses autoprofiláticas; as neossinapses autoterapêuticas; as neossinapses inova-

doras; as neossinapses renovadoras; as neossinapses atualizadas. 

Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico; o ciclo recexológico; o ciclo do teleguia-

mento; o ciclo recinológico; o ciclo invexológico; o ciclo despertológico; o ciclo autorreciclogê-

nico. 

Enumerologia: o gosto pela mudança íntima; a dileção pela autorreciclagem; a prefe-

rência pela autorrenovação; a tendência autoconsciencioterápica; a vocação autoneofílica; a pri-

meira natureza autorreciclogênica; o estilo de vida autopesquisístico. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio aragem- 

-viragem; o binômio progresso-autodesenvolvimento; o binômio assistencialidade-universalismo; 

o binômio construção-edificação; o binômio inovar-crescer; o binômio autocognição-abertismo. 

Interaciologia: a interação vontade-intenção; a interação força íntima–coragem evolu-

tiva; a interação predisposição-resultado; a interação paciência-autocompreensão; a interação 

autorrecin-autoverponogenia; a interação autorreciclagem-autocriatividade; a interação poten-

cialidade-habilidade. 

Crescendologia: o crescendo recéxis–viragem da mesa; o crescendo recin-autorregene-

ração; o crescendo valores intrafísicos–princípios intermissivos; o crescendo metas-atos; o cres-

cendo intenção-palavra-ação; o crescendo autorrenovação-extrapolacionismo; o crescendo po-

tencial-polivalência. 

Trinomiologia: o trinômio invéxis-recin-recéxis; o trinômio autoparapsiquismo-intelec-

tualidade-comunicabilidade; o trinômio Central Extrafísica da Verdade (CEV)–Central Extrafí-
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sica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica de Energia; o trinômio automotivação-trabalho- 

-lazer; o trinômio sobrepairamento-equanimidade-imperturbabilidade; o trinômio intelectualida-

de-autoparapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio patológico traço fardo–traço falho–traço 

frágil; o trinômio autavaliação-decisão-ação. 

Polinomiologia: o polinômio frivolidade-futilidade-leviandade-superficialidade; o poli-

nômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o polinômio imperma-

nência-transitoriedade-efemeridade-eternidade; o polinômio autodiagnóstico-profilaxia-terapia- 

-autorremissão; o polinômio dedicação-persistência-obstinação-renovação; o polinômio auto-

pesquisa-tares-produtividade-autolegado. 

Antagonismologia: o antagonismo mesméxis / recéxis; o antagonismo pertúrbios tem-

porários / saúde consciencial; o antagonismo varejismo / atacadismo evolutivo; o antagonismo 

tacon / tares; o antagonismo recéxis meia-boca / recin bem feita; o antagonismo hesitação / deci-

são; o antagonismo saúde / doença. 

Paradoxologia: o paradoxo de a harmonia poder nascer da crise; o paradoxo de a im-

permanência poder trazer autossegurança evolutiva; o paradoxo do movimento intraconsciencial 

evolutivo estável; o paradoxo de certas mudanças constantes poderem ser mera fuga do auten-

frentamento; o paradoxo de a conscin almejar o objetivo e fugir das etapas condutoras; o para-

doxo do acalanto do trafar; o paradoxo da insegurança relativa. 

Politicologia: a conscienciocracia; a recinocracia. 

Legislogia: a lei da impermanência; a lei do movimento evolutivo perpétuo; a lei da pe-

renidade dos afetos. 

Filiologia: a recinofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a recexofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de perder oportunidades de aprofundar as autopesquisas à todo mo-

mento e lugar. 

Holotecologia: a autorrecicloteca; a recinoteca; a consciencioterapeuticoteca; a energo-

teca; a recexoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorreciclologia; a Autoconsciencioterapia; a Conscienciotera-

pia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxiologia; a Pararregeneraciologia; a Projecioterapia; a In-

vexologia; a Recexologia; a Homeostaticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin autorreciclogênica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o reciclante; o interfaceiro energético humano; o amparador intrafisico; 

o agente retrocognitor; o acoplamentista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivis-

ta; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o  comunicólogo; o conscienciólogo; 

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o evoluciente; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;  

o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o escritor; o maxidissidente ideológi-

co; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o projetor cons-

ciente; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a reciclante; a interfaceira energética humana; a amparadora intrafisica; 

a agente retrocognitora; a acoplamentista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a  comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a evoluciente; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a escritora; a maxidissidente ide-
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ológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a projeto-

ra consciente; a pré-serenona vulgar a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens objectivus; o Homo sapiens heuristi-

cus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens orientatus; o Homo sapiens tenepessista;  

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: potencial autorreciclogênico eventual = a habilitação consciencial tera-

pêutica autorrenovadora somente quando sob alta pressão de crises evolutivas; potencial autorre-

ciclogênico sistemático = a habilitação consciencial profilática, voluntária e autorrenovadora, an-

tecipatória às crises evolutivas. 

 

Culturologia: a cultura da Intraconscienciologia; a autossuperação dos idiotismos cul-

turais; a cultura da renovação; a cultura neofílica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o potencial autorreciclogênico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

02.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autopotencial  integrado:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Autoteste  paraterapêutico:  Autocuroterapia;  Homeostático. 

08.  Holoparapotencialidade:  Holoparapotenciologia;  Homeostático. 

09.  Potencial  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

10.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

11.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

12.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Uróboro  introspectivo:  Autoprospecciologia;  Neutro. 

15.  Vintênio  tenepessístico:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

AS  CONSCINS  INTERMISSIVISTAS  OUSADAS  E  COSMOÉ-
TICAS  EXPLICITAM  O  PRÓPRIO  POTENCIAL  AUTORRECI-

CLOGÊNICO  AO  PRIORIZAR  A  AUTOCONFRONTAÇÃO  CRÍ-
TICA  COM  VISTAS  À  RENOVAÇÃO  AUTOTEMPERAMENTAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está satisfeito(a) com o nível da própria reciclo-

genia? Como tem aplicado esse recurso autevolutivo? 
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P O T E N C I A L    C O N S C I E N C I A L  
( I N T R A C O N S C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O potencial consciencial é a potência existente em estado latente ou inati-

vo, possibilidade, faculdade ou qualidade inata do microuniverso de toda consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo potência deriva do idioma Latim, potentia, “força; poder; autorida-

de; influência; eficácia; capacidade; violência (da Natureza ou humana)”. Apareceu no Século 

XV. A palavra potencial surgiu no Século XVI. O vocábulo consciência procede do mesmo idio-

ma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; 

consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Potencialidade consciencial. 2.  Talento consciencial. 3.  Genialidade 

latente. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 50 cognatos derivados do vocábulo potência: 

armipotência; armipotente; autopotencial; autopotencialidade; autopotencialização; belipotên-

cia; belipotente; biopotencial; bipotencial; bipotencialidade; equipotencial; equipotente; geopo-

tencial; impotência; impotente; maxipotencialidade; megapotencialidade; onipotência; onipoten-

te; plenipotência; plenipotencial; potenciação; potenciada; potenciado; potenciador; potencia-

dora; potencial; potencialidade; potencialização; potencializado; potencializador; potencializa-

dora; potencializante; potencializar; potencializável; potencialmente; potenciar; potenciável; po-

tenciográfico; potenciógrafo; potenciograma; potenciometria; potenciométrica; potenciométrico; 

potenciômetro; potente; sobrepotencial; superpotência; totipotência; totipotente. 

Neologia. As duas expressões compostas potencial consciencial bem aplicado e poten-

cial consciencial mal aplicado são neologismos técnicos da Intraconscienciologia. 

Antonimologia: 1.  Fraqueza consciencial. 2.  Fragilidade consciencial. 

Estrangeirismologia: a potencialização dos upgrades evolutivos; o breakthrough priori-

tário; o momentum maximum evolutivo ímpar; o plus faltante; a melhoria singular da performan-

ce; o Evolutionarium; o Recexarium; as catarses das potencialidades da awareness evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade dos recursos evolutivos pessoais disponíveis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade autoconsciente; a autopenseniza-

ção retilínea de alta intensidade produtiva; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os geno-

pensenes; a genopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade. 

 

Fatologia: o potencial consciencial; o fato de inexistir consciência sem poder; o poten-

cial criativo de cada conscin; a identificação das potencialidades pessoais disponíveis; as au-

topotencialidades intraconscienciais multifacéticas; a utilização das potencialidades cerebrais 

ociosas; o fato de existirem legiões de consciências sem autoconsciência dos próprios poderes;  

a condição da depressão consciencial como sendo o maior exemplo da ignorância patológica dos 

próprios poderes; o esbanjamento e a ociosidade das próprias faculdades e prioridades por parte 

das conscins medíocres; a relevância extraordinária da qualidade da intenção nos atos de toda 

conscin; a potencialização dos conhecimentos prioritários; a potencialização interassistencial;  

a urgência da reeducação das consciências quanto à autoconscientização das próprias potenciali-
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dades; a imposição pessoal inteligente da racionalidade das reciclagens intrafísicas e intracons-

cienciais; os megacons; as plenitudes pessoais; os máximos pessoais sadios; a omissuper aplicá-

vel na evitação das pessoas refratárias e empedernidas contra as reciclagens existenciais; as 

adversidades e o afloramento das potencialidades da consciência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a potencialização da ectoplasmia pessoal; o macrossoma potenciali-

zando a Parapedagogiologia Tarística; o recurso extremo das transmigrexes na tentativa de rea-

bilitação dos potenciais conscienciais; a predominância da consciência sobre o holossoma; o uso 

inteligente das energias conscienciais (ECs) em favor de todos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a intensidade das conexões sinérgicas sadias a partir da conscin; o si-

nergismo da vitalidade holossomática; o sinergismo limpidez autopensênica–densidade cogniti-

va–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo intensidade existencial–autorrentabilidade evolu-

tiva; o sinergismo autopotencializador vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética. 

Principiologia: o princípio pessoal de aproveitamento de cada minuto existencial;  

o princípio da descrença; o princípio da evolução intraconsciencial. 

Codigologia: a autofiscalização intensa na aplicação do próprio código pessoal de Cos-

moética (CPC); o código de prioridades pessoais. 

Teoriologia: a teoria da complexidade da consciência; a teoria da vida evolutiva a par-

tir do discernimento conscienciológico. 

Tecnologia: as técnicas da potencialização do dinamismo evolutivo; a técnica da recin; 

a técnica de mais 1 ano de vida humana. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico engajado com inteligência objeti-

vando a teática das potencialidades conscienciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Parapsíquicos; o Colégio Invisível 

dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação; os efeitos da 

concentração e aplicação de recursos evolutivos disponibilizados na Cognópolis na intensifica-

ção existencial dos cognopolitas; o efeito Hulk na vida da conscin não workaholic; os efeitos da 

dupla evolutiva exitosa no aumento da intensidade existencial dos parceiros; os efeitos potencia-

lizadores da consciência crítica; o efeito manada ainda atuante sobre as personalidades em to-

dos os setores de atividades da Socin Patológica. 

Ciclologia: a manutenção da autoprodutividade no ciclo existência intrafísica–existência 

extrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) evoluído da atividade; o ciclo de desperdícios 

baratrosféricos das autopotencialidades da conscin incauta. 

Enumerologia: a potencialização da evolução; a potencialização do melhor; a potencia-

lização do prioritário; a potencialização da proéxis; a potencialização da hiperlucidez; a poten-

cialização da memória; a potencialização da paraperceptibilidade. 

Binomiologia: o binômio alta intensidade–alta qualidade; o binômio hábitos saudáveis–

–rotinas úteis; o binômio potencial assistencial–potencial parapsíquico. 

Interaciologia: a interação criatividade-utilidade; a interação cognição humana–cogni-

ção multidimensional; a interação cósmica fundamental entre consciência e energia. 

Crescendologia: o crescendo intensidade-continuidade da ação tarística; o crescendo 

centrípeto recéxis-recin; o crescendo interassistencial tenepes-ofiex; o crescendo dinâmica labo-

ral–potencialização da eficácia; o crescendo evolutivo humano consciênçula-Serenão. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio automotiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio extensão-intensidade-qualidade; o trinômio aprofundamento-po-

tencialização-acumulação. 
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Polinomiologia: o polinômio sentido-intensidade-velocidade-aceleração do investimen-

to na autevolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo vida folgada / vida intensa; o antagonismo automo-

tivação racional / automotivação emocional; o antagonismo aproveitamento / desperdício do 

tempo evolutivo; o antagonismo potencialidades / fragilidades; o antagonismo potencial cons-

ciencial produtivo / potencial consciencial ocioso; o antagonismo paracerebralidade / subcere-

bralidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da fragilidade do soma e da potencialidade da consciência 

intrafísica. 

Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autoluci-

dez laboral. 

Filiologia: a laborfilia; a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia; a ortofilia; a conscien-

ciofilia; a cienciofilia. 

Sindromologia: a vida íntima intensa e infértil da síndrome do ansiosismo; a vida inten-

sa e inócua da síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: os efeitos devastadores dos mitos, dogmas, superstições e fanatismos anulan-

do a racionalidade das pessoas suscetíveis. 

Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia;  

a Evoluciologia; a Conscienciometrologia Intensiva; a Autoproexologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Autopriorologia; a Autocriteriologia; a Parapercepciologia; a Autodidaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientialis; o Homo sapiens potentialis; o Homo 

sapiens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: potencial consciencial bem aplicado = o da conscin lúcida exemplifican-

do sabedoria no emprego dos aportes recebidos para a consecução da autoproéxis; potencial cons-

ciencial mal aplicado = o da conscin desleixada desperdiçando as energias, o tempo, as oportuni-

dades e as companhias evolutivas recebidos para a consecução da autoproéxis. 

 

Culturologia: a multicultura potencializadora da evolução consciencial patrocinada 

pela Conscienciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intraconscienciologia, eis, na ordem alfabética, 20 atitu-

des em geral negativas no contexto das relações da conscin com os outros, contudo, paradoxal  

e inteiramente positivas, dependendo da qualidade da intenção pessoal, quanto aos potenciais fa-

cultados a si mesma, na aplicação da estrutura ou dos atributos do próprio microuniverso cons-

ciencial: 

01.  Austeridade. 

02.  Autonomia. 

03.  Autoridade. 

04.  Capacidade. 

05.  Definitividade. 

06.  Exclusivismo. 

07.  Imperdoamento. 

08.  Imperiosidade. 

09.  Independência. 

10.  Intransigência. 

11.  Liberdade. 

12.  Monopólio. 

13.  Peremptoriedade. 

14.  Poder. 

15.  Predomínio. 

16.  Prerrogativa. 

17.  Primazia. 

18.  Rigidez. 

19.  Soberania. 

20.  Valimento. 

 

Evitações. No emprego dos potenciais conscienciais, o mais inteligente é evitar 7 regres-

sões conscienciais cronicificadas e, não raramente, inconscientes, aqui dispostas na ordem lógica: 

1.  Subdesenvolvimento. 

2.  Subestimulação. 

3.  Subalimentação. 

4.  Subaproveitamento. 

5.  Subutilização. 

6.  Subemprego. 

7.  Subestimação. 

 

Taxologia. De acordo com a Holopercucienciologia, eis, na ordem alfabética, 14 exem-

plos de potenciais conscienciais: 

01.  Potencial  autevolutivo:  a  omnimaturidade. 

02.  Potencial  comunicativo:  a  omninteratividade. 

03.  Potencial  conscienciofílico:  a  omniempatia. 

04.  Potencial  cosmoconscienciológico:  a  omniacuidade. 

05.  Potencial  cosmoético:  a  omnidepuração. 
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06.  Potencial  energético:  a  omnirregeneração. 

07.  Potencial  eumático:  a  omnicognição. 

08.  Potencial  eutímico:  a  omni-homeostasia. 

09.  Potencial  heurístico:  o  omniquestionamento. 

10.  Potencial  holomnemônico:  a  omnirrememoração. 

11.  Potencial  interassistencial:  a  omniterapêutica. 

12.  Potencial  ortopensênico:  a  omnifraternidade. 

13.  Potencial  parapsíquico:  a  omnipercepção. 

14.  Potencial  volitivo:  a  omnissuperação. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o potencial consciencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Crescendo  evolutivo:  Crescendologia;  Homeostático. 

09.  Intensidade  existencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Maxiconvergência  incessante:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

13.  Primado  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

15.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  INTELIGÊNCIA  MAIOR  DA  CONSCIN  MANIFESTA-SE  
DE  MANEIRA  MAIS  EVIDENTE  E  PRODUTIVA  NA  QUA-
LIDADE  DO  MODUS  OPERANDI  NO  DESENVOLVIMENTO  

DOS  DESEMPENHOS  DAS  ATIVIDADES  EVOLUTIVAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite saber aplicar os próprios potenciais evo-

lutivos? Os fatos corroboram a resposta? 
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P O T E N C I A L I Z A Ç Ã O    E V O L U T I V A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A potencialização evolutiva é o ato ou efeito de potencializar ou dinamizar 

teaticamente as conquistas dos megatrafores intraconscienciais tanto individuais ou grupais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo potência vem do idioma Latim, potentia, “força; poder; autoridade; 

influência; eficácia; capacidade; violência (da Natureza ou humana)”. 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.  Dinamização evolutiva. 2.  Megarreciclagem grupal. 3.  Catálise cons-

ciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas potencialização evolutiva, minipotencialização 

evolutiva e maxipotencialização evolutiva são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Interprisão grupocármica. 2.  Patomimese grupal. 3.  Robéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a potencialização evolutiva; a potência volitiva; a potência inventiva; o po-

tencial informativo da conscin; o abertismo consciencial; a invulgaridade da conscin lúcida;  

a cosmovisão pessoal; o avanço mentalsomático; a autocatálise evolutiva; a tridotalidade cons-

ciencial; o potenciômetro holochacral. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

proéxis. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Vi-

venciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens epicentricus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipotencialização evolutiva = o domínio e vivência do estado vibra-

cional (EV); maxipotencialização evolutiva = o domínio e vivência da projetabilidade lúcida (PL). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, são indicados à frente, na ordem funcional, co-

mo exemplos, 4 fatos e parafatos capazes de chancelar as potencializações evolutivas trazidas pe-

la Conscienciologia para esta dimensão, a partir do Século XX, instrumentos eficazes no desen-

volvimento da fraternidade, do Universalismo e do antibelicismo prático neste planeta: (A) a far-

tura das energias conscienciais; (B) as neoideias; (C) a Conscienciópolis; e (D) a relação teática 

interdimensional, mais direta, com a comunex avançada Interlúdio. 

 

A.  Fartura. A partir da Energossomatologia, a teoria da fartura das energias conscien-

ciais fundamenta-se no aumento do número das miniconexões dos fluxos energéticos ou dos lia-

mes dos holochacras (energossomas) nos somas dos componentes da atual Humanidade Terrestre, 

através da explosão demográfica. A população do planeta chegou a 6 bilhões e 500 milhões de se-

res humanos, sob o primado da força da evolução consciencial, em fevereiro de 2006. 

Holopensene. Esta fartura de energias conscienciais (ECs), inédita na História da Terra, 

potencializa o holopensene energético global, propiciando ou patrocinando novas possibilidades 

às assistências interconscienciais, viabilizando e tornando exequível, por exemplo, a dissemina-

ção mais ampla das práticas assistenciais, pessoais, diárias dos tenepessistas e da formação de ofi-

cinas extrafísicas (ofiexes, laborexes). 

Aceleração. A matéria energizada pelas conscins, por intermédio das ressomas e dos so-

mas, está expandida e explica inúmeros fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos da vida 

moderna, dinamizando a Era da Aceleração da História e das neogerações humanas mais lúcidas. 

 

B.  Neoideias. De acordo com a Holomaturologia, eis, como exemplos, listadas na or-

dem alfabética, 45 ideias originais, neoideias ou verdades relativas de ponta (verpons) da Cons-

cienciologia: 

01.  Agendex: a agenda extrafísica pessoal, a aceleração da dinâmica multidimensional, 

Extrafisicologia. 

02.  Atacadismo consciencial: a busca prática da cosmovisão dos fatos e parafatos, Cos-

movisiologia. 

03.  Autorrevezamento pluriexistencial: a seriéxis, o ciclo multiexistencial, Evolucio-

logia. 

04.  Base intrafísica blindada: o bunker energético da assistencialidade, Interassisten-

ciologia. 

05.  Central Extrafísica de Energia (CEE): a estação extrafísica de assistencialidade,  

o maximecanismo assistencial interdimensional, Sociexologia. 

06.  Ciclo mentalsomático: o encaminhamento sutil da autevolução, Evoluciologia. 

07.  Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CIC): a praticidade, a grupalidade, as rea-

lizações, o voluntariado internacional. 

08.  Compléxis: o escopo máximo da vida humana, Proexologia. 

09.  Cons: as medidas da lucidez intrafísica, a hiperacuidade. 

10.  Conscienciês: a cosmocomunicabilidade, a paratelepatia, Cosmoconscienciologia. 

11.  Consciencioterapia: as catálises e insights evolutivos. 

12.  Cosmoeticidade: a gestação consciencial, a policarmalidade, Cosmoeticologia. 

13.  Curso Intermissivo (CI): a planificação da proéxis, Parapedagogiologia, Intermis-

siologia. 

14.  Desperticidade: o ser desperto, o desassediado permanente total, Despertologia. 

15.  Dupla evolutiva: a ponte humana para a megafraternidade, o duplismo, Duplologia. 

16.  Estado vibracional: a chave da vida humana, Energossomatologia. 

17.  Fôrma holopensênica: os recursos atuais do passado útil, Holopensenologia. 
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18.  Gescon: a gestação consciencial objetivando o autorrevezamento. 

19.  Holobiografia pessoal: as retrovidas multimilenares, os retrossomas, Mnemosso-

matologia. 

20.  Holorgasmo: a conquista do auge da Sexossomática. 

21.  Homo sapiens serenissimus (Serenona, Serenão): o protótipo, Serenologia. 

22.  Instituição Conscienciocêntrica (IC): o fulcro ativo da grupocarmalidade. 

23.  Inteligência evolutiva (IE): o motor para se viver melhor e acertadamente. 

24.  Invexologia: a invéxis, o grinvex, os inversores existenciais, ASSINVÉXIS. 

25.  Irrompimento do psicossoma: a condição evoluída das manifestações psicossomá-

ticas, Psicossomatologia. 

26.  Laboratório da Conscienciologia: os experimentos pessoais catalisadores, Auto-

pesquisologia. 

27.  Macrossoma: o macrossoma ginossomático, o macrossoma androssomático, o ma-

crossoma idiota, Macrossomatologia. 

28.  Moratória existencial (moréxis): o algo mais da vida dia a dia, Proexologia. 

29.  Ofiex: a oficina extrafísica pessoal, Assistenciologia Extrafísica, Ofiexologia. 

30.  Pangrafia: a parapercepção multifenomenológica simultânea, Parapercepciologia, 

Parafenomenologia. 

31.  Paradigma consciencial: a teoria-líder cosmoética da Conscienciologia, Experi-

mentologia. 

32.  Paradireito: a cosmovisão das interrelações evoluídas, Extrafisicologia, Cosmoeti-

cologia. 

33.  Parafisiologia: a parassaúde, as paradoenças, as catarses multisseculares, Holosso-

matologia. 

34.  Paragenética: os paragenes, os retrossomas, a seriéxis, a holobiografia, Holomne-

mônica; a Parageneticologia. 

35.  Paraprofilaxia: a prevenção cosmoética, a ampliação das harmonias. 

36.  Parassinapse: a conquista cognitiva além das conquistas vulgares, Paracerebrologia. 

37.  Pensene: o materpensene, o holopensene, a autopensenidade lúcida, Pensenologia. 

38.  Primado da autoconsciencialidade: a hiperacuidade em ação, Holomaturologia. 

39.  Procedência extrafísica pessoal: a paraprocedência, o parafisiopodium, as comuni-

dades extrafísicas (comunexes), Extrafisicologia, Paraprocedenciologia. 

40.  Projetabilidade lúcida: os fundamentos do parapsiquismo prático, Projeciologia. 

41.  Recin: a reciclagem intraconsciencial, a demarcação positiva das mudanças, Rece-

xologia. 

42.  Sinalética parapsíquica pessoal: o megassinal pessoal, Energossomatologia, Para-

percepciologia. 

43.  Tares: a tarefa do esclarecimento, a razão básica da convivialidade, Interassistencio-

logia. 

44.  Tenepessismo: a tenepes, o tenepessista, Assistenciologia Física-extrafísica. 

45.  Vínculo consciencial: o liame grupal do voluntário conscienciológico, homem ou 

mulher, Conscienciocentrologia. 

 

C.  Conscienciópolis. No contexto da Intrafisicologia, a Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI) instalada na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, 

Brasil, a partir do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), fundamentada pela 

Conscienciópolis, Cognópolis ou Cosmópolis, composta por centenas de técnicos voluntários em 

multiformes campos de atividades profissionais, dedicados às autopesquisas vividas através de la-

boratórios e gestações conscienciais policármicas. 

Voluntariado. Aos voluntários interessa a consecução de programações existenciais em 

grupo, inclusive através dos condomínios conscienciológicos ali existentes. 
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UNICIN. Há em funcionamento, ainda, em Foz do Iguaçu, a União das Instituições 

Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN), patrocinando empreendimentos grupais de altos 

estudos e pesquisas da consciencialidade. 

 

D.  Interlúdio. Dentro do universo da Extrafisicologia, a Interlúdio é a comunidade ex-

trafísica intermediária, superior ou avançada evolutivamente, dedicada ao intercâmbio direto com 

a dimensão humana, de evidente interesse para os projetores conscientes, tenepessistas e cons-

cienciólogos, homens e mulheres, situada além das áreas crostais deste planeta ou, mais exata-

mente, sobre a parageografia da Tríplice Fronteira (Trifron) ou do Parque Nacional do Iguaçu, no 

Estado do Paraná. 

Assistencialidade. Ali se desenvolvem, extrafisicamente, atividades assistenciais em re-

lação direta com a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional e, especificamente, 

com a Conscienciópolis de Foz do Iguaçu. 

Acesso. A Interlúdio é a comunidade extrafísica acessada pelas conscins projetoras lú-

cidas, dedicadas à assistência interconsciencial na condição de minipeças dentro do maximecanis-

mo interassistencial, multidimensional, notadamente tenepessistas veteranos, homens e mulheres 

dispondo de ofiexes ativas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a potencialização evolutiva, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

7.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

NA  PROJECIOLOGIA  EXISTEM  PROJEÇÕES  CONSCIEN-
CIAIS  LÚCIDAS  PROFILÁTICAS.  QUEM  SE  PROJETA  COM  

LUCIDEZ  EM  AMBIENTE  HUMANO,  DOMINADO  POR  AL-
GUM  CONFLITO  ARMADO,  DEIXA  DE  SER  BELICISTA. 

 

Questionologia. Você já potencializou teaticamente algum recurso ou talento intracons-

ciencial? Como fez isso? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 57, 121 e 124. 

2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 108. 

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 223, 392 e 801. 

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 43, 77 e 78. 
 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

17698 

5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 152, 181, 317, 485, 868 
e 869. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; 375, 442, 552 e 673 
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P O T E N C I A L I Z A D O R    D A    M E M Ó R I A  
( M N E M O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O potencializador da memória é o recurso técnico próprio para enriquecer 

sadiamente o mecanismo de rememoração da conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo potencializador deriva do idioma Latim, potentia, “força; poder; 

autoridade; influência; eficácia; capacidade; violência (da natureza humana)”. A palavra potencial 

apareceu no Século XVI. O vocábulo potência surgiu no Século XV. O termo memória procede 

também do idioma Latim, memoria, “memória; recordação; lembrança; reminiscência; tradição; 

história; narrativa”, de memor, “aquele que se lembra; que se recorda”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Fortalecedor da memória. 02.  Estimulador da memória. 03.  Incen-

tivador da memória. 04.  Intensificador da memória. 05.  Incrementador da memória. 06.  Refor-

çador da memória. 07.  Reavivador da memória. 08.  Restaurador da memória. 09.  Revigorador 

da memória. 10.  Vivificador da memória. 

Neologia. As 4 expressões compostas potencializador da memória, potencializador da 

memória somático, potencializador da memória psicossomático e potencializador da memória 

mentalsomático são neologismos técnicos da Mnemossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Enfraquecedor da memória. 02.  Amortecedor da memória. 03.  Sa-

botador da memória. 04.  Castrador da memória. 05.  Destorcedor da memória. 06.  Desmemória 

crônica. 07.  Hipomnésia cronicificada. 08.  Dismnésia pessoal. 09.  Distorção mnemônica. 

10.  Autamnésia; dissonância mnemônica; superesquecimento pessoal. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o biofeedback sadio; o breakthrough mne-

mônico; a memória RAM pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Holomnemonicologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas mnemônicas; os retropensenes; a re-

tropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os 

lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes;  

a parapensenidade. 

 

Fatologia: o potencializador da memória; a melhora das autorrecordações; o potenciô-

metro mnemônico; a otimização cognitiva; a manutenção e expansão da própria memória; os 

agentes antimemória; as evitações inteligentes das inconveniências contra a memória; as noites 

maldormidas; a ansiedade; a agitação pessoal; a automedicação sem reflexão; a má alimentação; 

as gorduras; as frituras; a sobrecarga de trabalho; o workaholism. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o autossinergismo mnemônico; o sinergismo eficaz leitura-memória. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a Mnemotécnica. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemossomaticistas. 

Efeitologia: o efeito halo cortical da boa memória. 

Neossinapsologia: as rotinas úteis mantenedoras da saúde dos neurônios ou das sinapses. 

Ciclologia: o ciclo memória pessoal desorganizada–memória pessoal seletiva. 

Binomiologia: o binômio lucidez-retrocognição. 

Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória. 

Crescendologia: o crescendo assinatura retropensênica–assinatura neopensênica. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio retrofatos-fatos- 

-parafatos. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar. 

Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo 

autoevocação sadia / autoevocação doentia. 

Paradoxologia: o paradoxo memória excelente–rememorações patológicas. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a enciclopediofilia; a lexicofilia; a mnemofilia; a leiturofilia; a cronofilia;  

a matematicofilia; a conviviofilia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia (lapsus memoriae). 

Maniologia: a evitação da nostomania. 

Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a retrocognoteca; a holomnemo-

teca; a potencioteca; a cognoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Mnemossomatologia; a Retrossomatologia; a Memoriologia;  

a Paracronologia; a Passadologia; a Retrogeneticologia; a Mentalsomatologia; a Experimentolo-

gia; a Evoluciologia; a Arqueologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sa-

piens hypomnemonicus; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo 
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sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens intellectualis; o Ho-

mo sapiens tachypsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: potencializador da memória somático = o conjunto dos exercícios físicos 

desintoxicadores; potencializador da memória psicossomático = o convívio com pessoas simpáti-

cas e estimulantes; potencializador da memória mentalsomático = a Leiturologia técnica e inteli-

gente. 

 

Culturologia: a cultura da Mnemossomatologia; a cultura da vivência holobiográfica 

utilitária. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Mnemossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 categorias de potencializadores da memória aplicáveis como técnicas holomnemônicas: 

01.  Autodisciplinologia: a autorganização existencial; a memória metodológica; a me-

mória artificial; as anotações; os memos; o post-it; as listagens; a agenda; o laptop; o palmtop;  

o celular. 

02.  Conviviologia: o fato de se gostar das pessoas, da Humanidade; a memória nomina-

tiva; a anotação dos nomes das pessoas recém-apresentadas; a memória pictográfica; a lembrança 

do rosto familiar; a memória visual da imaginação; a memória verbal. 

03.  Cronologia: o fato de a pessoa gostar das datações, principalmente as datas das res-

somas e dessomas das conscins; a memória cronológica; a hora certa para estudar; as pausas ne-

cessárias ao equilíbrio pessoal. 

04.  Estimulologia: a automotivação laboral; a memória profissional; os hábitos sadios; 

a evitação das rotinas desestimulantes; os novos estímulos visuais; a troca dos hábitos cotidianos; 

as lembranças das ocorrências, antes de dormir, ao fim do dia; o uso da cama para dormir bem;  

a soneca reparadora. 

05.  Homeostaticologia: a desintoxicação somática; a imunidade pessoal elevada; a me-

mória histológica ou organísmica; a transpiração física desintoxicando os hemisférios cerebrais. 

06.  Lexicologia: o interesse pelas palavras; os dicionários cerebrais pessoais; a memória 

do confor; a forma reforçando a expansão do conteúdo dos fatos e parafatos. 

07.  Matematicologia: a fato de a pessoa gostar dos números; a memória numeral; os 

números onipresentes na vida moderna. 

08.  Memoriologia: o uso intensivo, versátil e abrangente da própria memória; a memó-

ria pessoal teática; a lembrança de determinado fato despertando outro na sequência de reações 

positivas; o flashback; o fato de quanto mais se usa a memória, melhores ficam as lembranças. 

09.  Pesquisologia: o interesse intelectivo pelo tema da pesquisa em andamento; a me-

mória pesquisística; o emprego da própria criatividade; a teática da dieta; os aditivos sexuais. 

10.  Serenologia: a pacificação íntima ou a ausência de estresse; a neofilia; a memória 

omniquestionadora; as atividades promotoras do relaxe sadio; a leitura selecionada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o potencializador da memória, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Autopotencialização:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

05.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 
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06.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

09.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

10.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Retrospectiva  autodesassediadora:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

12.  Zum  mnemônico:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

 

OS  POTENCIALIZADORES  DA  MEMÓRIA  PESSOAL  SÃO  

INSTRUMENTOS  VALIOSOS  PARA  TODAS  AS  CONSCINS  

LÚCIDAS  QUANDO  DEDICADAS  À  CONSECUÇÃO  PLENA 
DA  AUTOPROÉXIS  DE  QUALQUER  NÍVEL  OU NATUREZA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega os potencializadores da memória? De 

quais categorias? 
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P O T E R N A  
( A N T I E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A poterna é aquela pequena ou falsa porta, antagônica à própria função, 

cerceadora, paralisadora ou estagnadora da evolução consciencial, incapaz de abrir caminho para 

o desenvolvimento prioritário da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra poterna deriva do idioma Francês, poterne, “porta pequena; porta 

secreta de uma fortificação”, por influência do idioma Latim, posterula, “portinha oculta”, prove-

niente de postera, “porta de trás”. Surgiu em 1858. 

Sinonimologia: 01.  Porta falsa. 02.  Porta de traição; porta disfarçada. 03.  Porta-parede. 

04.  Porta-fronteira. 05.  Falsa saída. 06.  Porta permanentemente trancada. 07.  Porta institu-

cionalmente lacrada. 08.  Porta errada. 09.  Porta secreta. 10.  Aditículo; Antievoluciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo porta: porta-

da; portal; portaló; portão; portaria; portela; portilha; portinhola (afora dezenas de expressões 

compostas, com hífens). 

Neologia. As duas expressões compostas poterna rudimentar e poterna sofisticada são 

neologismos técnicos da Antievoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Porta funcional. 2.  Portão. 3.  Portal. 4.  Saída livre. 5.  Evolucio-

logia. 

Estrangeirismologia: o puer aeternus; o argumentum ad ignorantiam; os best-sellers 

retrógrados; o bungee jumping; a closed mind; a porta underground. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto às prioridades evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Suicídio: 

megaporta falsa. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os antipensenes;  

a antipensenidade; os morfopensenes parasitas. 

 

Fatologia: a poterna; a porta falsa; a porta disfarçada na parede; a porta disfarçada no 

muro; a parede no nariz; o aditículo; o trancamento da porta arrombada; as lavagens subcerebrais; 

os dogmatismos; os anacronismos; os medievalismos; as falácias; as superstições; os tradiciona-

lismos amauróticos; a incomunicabilidade; a instituição total; o patrulhamento ideológico; o im-

perialismo; o provincianismo; o acriticismo; a irrefutabilidade; o Intolerantismo; o doutrinamen-

to; a inculcação; a vigorexia; o horizonte curto da compreensão; o canto das sereias da ilusão;  

o prazo de validade vencido do paradigma convencional, decadente, na UTI; os números estatís-

ticos mágicos; a tolerância patológica (indústrias poluidoras; fábricas de cigarros); as portas es-

treitas; a portela; o desfiladeiro; a chave da porta; a tranca da porta; a omissuper; a rompedura das 

reações baratrosféricas em cadeia; o emprego do campo da interlocução moral; a explicitação 

máxima da consciência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a porta interdi-

mensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo sabido 

tido por idiota / idiota tido por sabido. 

Politicologia: a pseudodemocracia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a parapsicofobia; a bibliofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a nostomania; a antiquomania. 

Mitologia: os megamitos em geral. 

Holotecologia: a monopolioteca; a problematicoteca; a regressoteca. 

Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Enganologia; a Evoluciologia; a Holomatu-

rologia; a Refutaciologia; a Confrontologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; as tribos de 

idiotas amauróticos; os bandos de tresloucados da Baratrosfera; a conscin eletronótica; a conscin 

lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somnians; o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo 

sapiens credulus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens autoo-

missus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poterna rudimentar = os engodos do demagogismo religioso; poterna so-

fisticada = os engodos da demagogia cientificista da Eletronótica Belicista. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais. 

 

Taxologia. Segundo a Autexperimentologia, as portas, em geral, podem ser classificadas 

em duas categorias básicas: 
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1.  Portas unidoras: a porta principal; a porta de entrada; a porta do edifício; a porta da 

escola; a porta do escritório; a porta de saída; a porta da rua; a porta aberta; a porta larga; a porta 

do carro; a porta do elevador; a porta da universidade. 

2.  Portas separadoras: a porta da gaiola; a porta do presídio; a porta-travão; a porta- 

-barreira; a porta-bloqueio; a porta emperrada; a poterna; a porta de traição. 

 

Cogniciologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 

portas falsas quanto à cognição humana: 

01.  Antiprofissionalismo: a barriga-de-aluguel; a consciência de aluguel (subornos);  

o ginossoma ou androssoma de aluguel (prostituição); o soldado de aluguel (mercenarismo); a fa-

la de aluguel (porta-voz). 

02.  Arte: o predomínio da imaginação sem racionalidade; a indústria da Estética. 

03.  Banalizaciologia: a banalização do dolo e da corrupção. 

04.  Capitalismo: a Socin hipermercantil; o monetarismo selvagem. 

05.  Eletronótica: o hipermaterialismo; as ideias inferlativas. 

06.  Estrelismo: a fama temporal; o desvio dos esforços sem discernimento. 

07.  Ficcionismo: o universo factoide dos virtualismos infantilizadores e alienadores. 

08.  Frivolidade: a vida moderna hiperfestiva; a festivização galopante; os picos de êxta-

ses sensoriais. 

09.  Gurulatria: o personismo messiânico; os guias amauróticos da felicidade. 

10.  Hiperconsumismo: o delírio comprativo; a febre do consumo. 

11.  Jurisprudência: o arcaísmo jurídico das leis; os princípios medievalescos. 

12.  Mídia: a imprensa marrom; a telelixeira; as doutrinas das contrainformações. 

13.  Politicologia: as malfeitorias do governo; as barbáries das superpotências. 

14.  Religião: a sujeição às ideias feitas; os doutrinismos. 

15.  Riscomania: a infantilização; a turboesportividade. 

16.  Sofismário: a propaganda enganosa; os fabricantes de sofismas. 

17.  Teobelicismo: os teoterroristas fanáticos vitimizadores; os novos tempos das explo-

sões; os atos de desfechar o pente todo. 

18.  Toxicomania: a Socin patológica; a cadeia predatória. 

 

Intrafisicologia. Toda vida humana é conjunto de várias vidas, ou seja: de períodos di-

versificados de autovivências. O mais inteligente é derrubar as portas falsas, ou portas traidoras,  

e abrir novas portas evolutivas explícitas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a poterna, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

2.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

4.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

6.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia; Nosográfico. 
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INDEPENDENTE  DA  ORIGEM  OU  NATUREZA,  TODA  POR-
TA  FALSA  REPRESENTA  ENGODO,  ESTAGNAÇÃO  OU  RE-

GRESSISMO  CONSCIENCIAL,  DESTRUINDO  VIDAS  AO  

MODO  DAS  MINAS  SUBTERRÂNEAS  E  SUBAQUÁTICAS. 
 

Questionologia. Você ainda sofre impacto com alguma porta falsa? Em qual área de ma-

nifestação? 
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P O U P A N Ç A    E X I S T E N C I A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A poupança existencial é a técnica de saber aplicar teaticamente os bens, 

aportes, achegas, subsídios, rendimentos, acréscimos, vantagens e patrimônios evolutivos, intra  

e extraconscienciais, recebidos para a consecução da proéxis pessoal, ao nível econômico, 

racional, prioritário e exato entre receitas, despesas e reservas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo poupar deriva provavelmente do idioma Latim, palpare, “tocar le-

vemente com a mão; acariciar; afagar; abrandar; acalmar”. Segundo Antenor Nascentes (1886– 

–1972), a ideia de gastar moderadamente provém “das cautelas de quem apalpa”. Surgiu no Sé-

culo XIII. A palavra poupança apareceu no Século XIX, em princípio com a acepção “sovinice”,  

e posteriormente significando “ato de deixar de gastar (um bem)”. O vocábulo existencial procede 

do mesmo 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: 01.  Economia Consciencial. 02.  Poupança somática. 03.  Poupança 

bioenergética. 04.  Poupança prioritária. 05.  Antiperdularismo pessoal. 06.  Autempenho prioritá-

rio. 07.  Antiesbanjamento consciencial. 08.  Evitação de desperdícios. 09.  Profilaxia de esbanja-

mentos. 10.  Técnica da poupança evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo poupança: 

despoupança; poupa; poupa-boubela; poupado; poupador; poupadora; poupadura; poupão; 

poupar; pouparela; poupártia; poupa-solas; pouperia; poupinha; poupo; poupona; poupudo. 

Neologia. As 4 expressões compostas poupança existencial, poupança existencial aqui-

sitiva, poupança existencial executiva e poupança existencial distributiva são neologismos técni-

cos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Perdularismo pessoal. 02.  Desperdício proexológico. 03.  Gastança 

pessoal. 04.  Antieconomia pessoal. 05.  Esbanjamento do tempo. 06.  Autodesperdício de oportu-

nidades. 07.  Autodissipação de cons. 08.  Autocorrupcionismo. 09.  Perdologia. 10.  Incompléxis 

pessoal. 

Estrangeirismologia: o Planejamentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego dos instrumentos recebidos para a consecução da autoproéxis. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Consumis-

mo, não. Poupança. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades aplicadas à autoproéxis; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; 

a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade; o investimento na ortopensenidade rendendo a construção de determinada fôrma ho-

lopensênica homeostática. 

 

Fatologia: a poupança existencial; a poupança consciencial conforme a idade física da 

conscin; os métodos para formação da própria poupança; os mecanismos de proteção das econo-

mias pessoais em geral; a estipulação de limites para os gastos pessoais; o saber gastar proveitosa-

mente; os investimentos autevolutivos; os benefícios evolutivos do poupar e do gastar inteligente; 

o método do pesquisador independente; a Era da Fartura do Terceiro Milênio; o aproveitamento 

do espaço; a teática da poupança pessoal no ponto certo; a defesa da megagescon; a construção do 

pé-de-meia a fim de existir menor preocupação com o vil metal. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as energias conscienciais (ECs) bem aplicadas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo funcionalidade-proficiência. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio do “sabendo gastar  

não vai faltar”; o princípio do guardar para ter quando precisar; o princípio da Economia com 

qualidade de vida. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial. 

Tecnologia: as técnicas de consecução da autoproéxis; as técnicas de poupança; as 

técnicas de entesouramento consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito reciclador na intraconsciencialidade das novidades inerentes a ca-

da vida intrafísica. 

Neossinapsologia: o acúmulo de neossinapses rendendo a geração de outras neossi-

napses. 

Ciclologia: o ciclo intrafísico fase preparatória–fase executiva da programação exis-

tencial; o ciclo criatividade-manutenção; o ciclo poupar-gastar gerenciado pelo autodiscerni-

mento evolutivo. 

Binomiologia: o binômio custo-benefício; o binômio metas proexológicas–economias 

prioritárias; o binômio poupança existencial–enriquecimento evolutivo. 

Interaciologia: a interação tacon-tares; a interação receita-despesa; a interação crédi-

to-débito. 

Crescendologia: o crescendo passado-presente-futuro; o crescendo autovivências-au-

torreflexões-autotares; o crescendo da acumulação pessoal no mesmo holopensene. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio econômico receita-des-

pesa-reserva; o trinômio autoprioridade-autorganização-frugalidade; o trinômio investimento 

em recursos conscienciais–aplicação cosmoética–rendimento evolutivo. 

Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin; o polinômio curto pra-

zo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo (autorrevezamento multiexistencial). 

Antagonismologia: o antagonismo poupança existencial / esbanjamento consciencial;  

o antagonismo poupança / Perdularismo; o antagonismo conscin large / conscin miserê. 

Paradoxologia: a identificação e descarte da influência dos paradoxos culturais; o para-

doxo da conscin large ser poupadora existencial; o paradoxo da vida simples evolutivamente 

sofisticadíssima. 

Politicologia: a democracia; a política pessoal de incremento da poupança existencial. 

Legislogia: as leis da Economia Consciencial. 

Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia. 

Mitologia: a esnobação aos mitos derivados da Socin superconsumista. 

Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a ener-

geticoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Evolucio-

logia; a Coerenciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Er-

gonomia; a Consumismologia; a Profilaxia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o poupador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a poupadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens existentialis; o Homo sapiens paipator; o Homo sapiens 

oeconomicus; o Homo sapiens thesaurus; o Homo sapiens bibliotheconomus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens dedicator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: poupança consciencial aquisitiva = a técnica de aplicação dos bens cons-

cienciais a partir da fase preparatória da vida humana; poupança consciencial executiva = a téc-

nica de aplicação dos bens conscienciais na fase executiva da programação existencial; poupança 

consciencial distributiva = a técnica de aplicação dos bens conscienciais por meio da oficina 

extrafísica (ofiex) pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Economia Consciencial. 

 

Taxologia. Segundo a Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 categorias 

de poupanças básicas: 

1.  Poupança monetária: o pé-de-meia; a independência econômico-financeira; a inde-

pendência pesquisística; o autofinanciamento proexológico. 

2.  Poupança somática: a saúde física; a profilaxia; o fôlego produtivo; a longevidade 

rentável. 

3.  Poupança afetiva: a empatia interconsciencial; o cultivo das amizades; a rede de 

contatos enriquecedores; a interassistencialidade. 

4.  Poupança cognitiva: os artefatos do saber; as técnicas pesquisísticas; a liberdade de 

expressão; o acervo de ideias; a megagescon. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

8 iniciativas multifacetadas de evitação, profilaxia e poupança existencial da conscin lúcida 

quanto à autoproéxis ou à evolução consciencial: 

1.  Atributos: defender as faculdades mentais, os atributos intelectuais ou a lucidez pes-

soal, acima de tudo, objetivando o uso prioritário do autodiscernimento, ou da hiperacuidade, na 

concepção e elaboração da megagescon, a obra-prima ou obra seminal pessoal. 

2.  Emocionalismos: evitar os atos e atividades capazes de incrementar o ansiosismo 

pessoal, por exemplo, o apelo à justiça a todo custo por meio dos tribunais humanos. O ato de 

empregar com inteligência os acordos, a omissuper e a bioenergética. 
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3.  Estresses: buscar a evitação das tensões excessivas e mortificadoras em todas as fa-

ses da vida humana, anulando a hipertensão arterial e defendendo a Somatologia. O ideal  

é a conscin, na terceira idade física, caminhar meia hora na esteira aeróbica, na velocidade 5.1  

e com pulso de 75 batimentos. 

4.  Falas: habituar-se a poupar o emprego do laringochacra ou das cordas vocais tanto no 

coloquialismo quanto nas múltiplas perorações, conferências, aulas e debates públicos e defen-

dendo a Comunicologia. 

5.  Horas-extras: acostumar-se à evitação dos excessos de trabalho, dos serões estafan-

tes ou do workaholism, anulando a hiperatividade adulta. 

6.  Leituras: manter o emprego habitual da lupa na leitura de letras minúsculas a fim de 

poupar a acuidade dos olhos e defendendo a Ergonomia. 

7.  Memórias: ter o hábito de limitar o volume intraconsciencial de piadas, anedotas  

e ocorrências inúteis para não sobrecarregar as rememorações e defendendo a Holomnemônica. 

8.  Tóxicos: viver evitando o consumo de todas as categorias de fármacos, bebidas e ali-

mentos tóxicos, até do café, anulando a hiperacidez e defendendo o gastrossoma. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a poupança existencial, 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.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

04.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Economia  da  vida  consciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Esbanjamento  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

11.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

14.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

15.  Tesaurização:  Autoproexologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  POUPANÇA  EXISTENCIAL  É  INSTRU-
MENTO  INDISPENSÁVEL  PARA  TODA  CONSCIN  LÚCI- 

DA,  HOMEM  OU  MULHER,  DEDICADA  À  CONSECUÇÃO  

AUTOCONSCIENTE  DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, com a própria poupança existencial? 

Você desenvolve hoje a poupança existencial aquisitiva, executiva ou distributiva? 
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P O V O    C I G A N O  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O povo cigano é o conjunto dos grupos de conscins, homens e mulheres, 

identificados pelos costumes comuns, leis próprias, nomadismo, ausência de religião específica, 

governo ou líderes, falantes da lingua Romani, espalhados no planeta Terra. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A expressão povo deriva do idioma Latim populus, “conjunto de indivíduos 

falantes da mesma língua, com costumes e hábitos idênticos, afinidades de interesses, história  

e tradição comuns”. A palavra cigano deriva do idioma Grego, athígganos, “intocável; nome da-

do a certo grupo de heréticos da Ásia Menor, que evitava o contato com estranhos, a quem os ci-

ganos foram comparados quando de sua irrupção na Europa Central”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Povo Roma. 2.  Povo Romani. 3.  Povo Gipsy. 4.  Povo Zíngaro. 

Cognatologia. Eis 9 cognatos derivados do vocábulo cigano: cigana; ciganada; 

ciganagem; ciganania; ciganice; ciganear; ciganona; ciganidade; Ciganologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas povo cigano estereotipado, povo cigano idealiza-

do e povo cigano autêntico são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 1.  Povo Busné. 2.  Povo Payos. 3.  Povo Gadjé. 4.  Povo Gajão. 5.  Po-

vo não cigano. 

Estrangeirismologia: a buena dicha das ciganas; a pomána celebrando a dessoma;  

o conceito mahrimê, de impureza e contaminação; a phralipen romani da irmandade cigana. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos preconceitos e generalizações culturais. 

Proverbiologia. Eis provérbio do folclore Romani, relativo ao tema: – Ser cigano é sa-

ber seduzir sem se seduzir pela própria sedução. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do povo cigano; o holopensene da assistência gru-

pocármica do povo cigano; o holopensene da discriminação provocada pelas diferenças étnicas;  

o holopensene nós contra o Mundo; os retropensenes; a retropensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a assunção, pelo povo cigano, da religião praticada nos países onde foram 

acolhidos; a adoção de crianças rejeitadas pela realeza europeia; a ausência de certidão de nasci-

mento pela falta de nacionalidade; a ausência do povo cigano na China e no Japão; a aversão por 

roupas usadas; a bagagem de vida do povo cigano; a bagagem genética determinando o clã;  

a bandeira cigana; a cognição latente; a confrontação cultural; a declaração da mahrime; a desco-

berta da origem cigana na Índia por Istvan Valiem (1753); a destruição dos bens do dessomado 

visando a libertação dos apegos; a dificuldade de frequentar escolas; a etnia sem território; a exis-

tência de pessoas decentes e criminosas nos grupos ciganos; a evitação das automimeses dispen-

sáveis das conscins de passado cigano; a expansão da lucidez pessoal; a fama nas artes médicas;  

a família matriarcal centrada na figura da avó paterna; a fidelidade matrimonial; a fixação das vi-

vências pessoais; a forja de metais; a importância da música e do canto ciganos; a Kris ou conse-

lho de velhos; o conjunto de costumes passados de geração a geração; a leitura cigana da sorte;  

a linguagem da trampa; a longa estrada da vida nômade; a magia cigana; a mendicância enquanto 

hobby; a mentira cigana; a necessidade de proteção do grupo levando à vida nômade; a obediên-

cia cigana permitindo a coesão do grupo; a obediência da esposa à sogra; a origem cigana consta-

tada pela Filologia; a ourivesaria e lapidação; o banimento da Papusza, poeta e cantora cigana;  

a perda da identidade cigana ou mahrimê; a perseguição nazista; as perseguições ao longo dos 
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séculos; a política da desinformação; a polivalência cigana; a proibição de casamentos fora dos 

clãs; a requintada arte de sobrevivência; a restrição do sentimentalismo às canções; a santa Sara 

protetora dos ciganos; a superficialidade nas afirmações sobre os ciganos; a tradição oral; a utili-

zação pelos gajões do estereótipo cigano visando ganhos espúrios; os estudos e pesquisas da An-

tropologia Cultural; a versão da origem egípcia dos ciganos; a violação dos direitos ciganos; as 

aversões interpessoais inexplicáveis; as bori; as divergências históricas entre os ciganólogos 

quanto à origem dos ciganos; a hipótese da origem indo-europeia apoiada no idioma Romanês;  

a teoria da descendência de tribo banida de judeus no Egito; os israelitas denominados Rom 

(homem) pelos egípcios após o exílio; os israelitas do antigo reino de Samaria imersos no culto 

zoroástrico; a ausência de elementos hindus na espiritualidade Romani; as tribos perdidas de Is-

rael; o culto do fogo; o adestramento de ursos e cavalos; o canto e a dança em público; o casa-

mento arranjado pelos pais; o cidadão do mundo; o cigano na literatura mundial; o alto índice de 

analfabetismo do povo cigano; o estereótipo da sedução cigana; o ato de falar Romani sendo  

o cerne da identidade cigana; o Gelem ou hino cigano; os gitanos espanhois; o Kaku mediador ou 

orientador do grupo; o nomadismo; o levantamento das priorizações existenciais; a chegada de 

João de Torres, primeiro cigano no Brasil (1574); os meirinhos ciganos da cidade do Rio de Ja-

neiro; o respeito dado pelo cigano à palavra de outro cigano; o respeito pelos mais velhos; o res-

peito pelos sábios idosos do grupo; o trabalho com madeira; o valor do ser e não do ter; os casa-

mentos combinados no mesmo grupo; os ciganos expulsos da Europa; os Cólons no Brasil e em 

Portugal; os crimes atribuídos ao povo Rrom; os maneirismos pessoais; os ofícios enquanto iden-

tidade dos grupos ciganos; os preconceitos ao nomadismo; os processos criminais sendo única 

fonte histórica sobre o povo cigano; o termo puyuria designando os fãs de ciganos; o autassédio 

consciencial provocado pela discriminação de raça; os segredos milenares. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na prevenção do 

preconceito étnico; as paracaptações volitivas universalistas; a autopesquisa multidimensional 

quanto ao autodiscernimento universalista; os condicionamentos parapsicológicos; a paradesdra-

matização étnica; a paracerebralidade; as energias conscienciais denunciando a discriminação ét-

nica; as autorretrocognições na condição de vida cigana; a clarividência de consciex com o para-

visual do povo cigano no laboratório Acoplamentarium. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopensênico nocivo da apriorismose; o sinergismo 

convivialidade patológica–convivialidade universalista; o sinergismo cigano-parapsiquismo. 

Principiologia: o princípio da admiração-discordância; o princípio da autevolutivida-

de; o princípio da descrença (PD); o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabili-

dade grupocármica; o princípio da sincronicidade multidimensional; o princípio da atração en-

tre os iguais. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC); o código do respeito pelas diferenças culturais. 

Teoriologia: a teoria e vivência da holocarmalidade; a teoria das interprisões grupo-

cármicas; a teoria da seriexialidade. 

Tecnologia: a técnica do continuísmo consciencial evolutivo; a mnemotécnica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da retrocognição. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Paradi-

reitologia. 

Efeitologia: o efeito da sociabilidade cosmoética; os efeitos da convivialidade fraterna; 

os efeitos do modo de viver cigano no Mundo atual. 

Neossinapsologia: as generalizações decorrentes do preconceito étnico impedindo a cri-

ação de neossinapses; os apriorismos étnicos impedindo a dinâmica geradora de neossinapses;  

o estudo megafraterno das diferenças culturais promovendo a identificação das neossinapses; as 

neossinapses conscienciológicas desconstruindo retrossinapses automiméticas. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

17713 

Ciclologia: o ciclo costumes herdados–tradições legadas–conservantismo; o ciclo no-

madismo–assentamento–assimilação cultural. 

Enumerologia: o preconceito ao povo cigano; a discriminação étnica ao povo cigano;  

a hostilidade ao povo cigano; o posicionamento retrógrado ao povo cigano; o comportamento 

apriorístico ao povo cigano; o assassínio indiscriminado do povo cigano; o holocausto alemão do 

povo cigano. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio generalismo-preconceito; 

o binômio elitismo-racismo; o binômio segregação-marginalização. 

Interaciologia: a interação nomadismo–marginalidade grupal; a interação apriorismo- 

-irreflexão; a interação etnia majoritária–etnia minoritária; a interação misticismo-preconceito. 

Trinomiologia: o trinômio Holobiografologia-Holomnemonicologia-Parageneticologia. 

Antagonismologia: o antagonismo cultura útil cosmoética / cultura inútil anticosmoéti-

ca; o antagonismo Autexemplologia Imitável / Autexemplologia Evitável; o antagonismo auto-

consciência ampliada / autoconsciência reprimida. 

Paradoxologia: o paradoxo de a mulher cigana submissa ao homem exercer o poder 

matriarcal no seio da família. 

Politicologia: a parademocracia superando o Conselho de anciões. 

Legislogia: a lei determinada pelo Tribunal Cigano ou Kris; as leis do Paradireito legis-

lando em favor da igualdade entre as consciências; as leis ciganas. 

Filiologia: a mnemofilia; a evoluciofilia; a proexofilia; a autopesquisofilia; a conviviofi-

lia; a politicofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a retrofobia; a romafobia. 

Sindromologia: a síndrome do Cigano Igor. 

Mitologia: o mito de todo cigano ser criminoso; o mito preconceituoso da generaliza-

ção do povo cigano ser ladrão de criança; o mito da extinção do povo cigano pela assimilação 

cultural; o mito do cigano rico fingir pobreza; o mito dos pregos para fixação de Jesus na cruz 

fabricado por ciganos. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Paradireitologia; a Paradiplomacia; a Parage-

neticologia; a Seriexologia; a Psicossomatologia; a Autocogniciologia; a Filologia; a Antropolo-

gia; a Ciganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o povo cigano; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o cigano; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafí-

sico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; 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 parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a cigana; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intra-

física; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira 

evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; 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 reciclan-

te existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepci-

ologisa; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens etno-

phobicus; o Homo sapiens xenophobicus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: povo cigano estereotipado = o generalizado pelo senso comum, gerando 

discriminação social; povo cigano idealizado = o romanceado com fantasia, fortalecendo a visão 

mística; povo cigano autêntico = o estudado com base em fatos, esclarecendo a real identidade. 

 

Culturologia: as retroculturas; as multiculturas; a diversidade cultural. 

 

Taxologia. De acordo com a Ciganologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 29 gru-

pos ou subgrupos Romanis, catalogados segundo o local de origem: 

01.  Ambrelara. Eslováquia. 

02.  Asurara. Eslováquia. 

03.  Aurari. Romênia. 

04.  Balanara. Eslováquia. 

05.  Bergitska. Polonia. 

06.  Bohémiens. República Checa; posteriormente habitantes da França. 

07.  Bosha. Armênia. 

08.  Burgenland. Áustria. 

09.  Calderash. Romênia. 

10.  Calé. Espanha, França, Finlândia e Catalunha. 

11.  Chuxni. Rússia. 

12.  Djambaza. Região dos Balcãs e Turquia. 

13.  Djugí. Índia. 

14.  Druckara. Eslováquia. 

15.  Estrekarja. Áustria. 

16.  Fandari. Rússia. 

17.  Gharbilband. Romênia e Hungria. 

18.  Ghurbat-Lovara. Região Balcânica. 

19.  Labanci. Extintos. Hapsburg húngaro. 

20.  Lombardos. Lombardia. 

21.  Manush. Sul da França. 

22.  Piemontakeri. Norte da Itália. 

23.  Patavara. Leste Europeu. 

24.  Romungro. Hungria. 

25.  Seliyeri. Irã. 

26.  Servika. Sérvia. 

27.  Sinti. Norte da Alemanha. 

28.  Ursari. Romênia. 

29.  Xoraxane. Oriente médio. 

 

Caracterologia. Consoante à Autodesempenhologia, eis, por exemplo, 10 tipos de ocu-

pações laborais praticadas na tradição pelo povo cigano, divididos, na ordem alfabética, em 2 gru-

pos, segundo a natureza das atividades masculinas e femininas: 

A.  Atividades masculinas: 

01.  Adestramento de animais. 

02.  Espetáculos artísticos. 

03.  Fabricação de artefatos. 

04.  Práticas comerciais. 

05.  Trabalho com ferro. 
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B.  Atividades femininas: 

06.  Energização dos ambientes familiares. 

07.  Leituras de tarô. 

08.  Preparação de amuletos da sorte. 

09.  Quiromancia. 

10.  Rituais em festejos de datas especiais. 

 

Valores. Eis, na ordem alfabética, os 3 principais preceitos, com os respectivos valores, 

alicerçadores das leis ciganas: 

1.  Baxt: destino, felicidade e sorte. 

2.  Patil: respeito, honra e honestidade. 

3.  Phralipen: fraternidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o povo cigano, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apriorismose  grupal:  Apriorismologia;  Nosográfico. 

02.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

04.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

05.  Condição  conscienciológica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

07.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

08.  Inclusão  parassocial:  Parassociologia;  Neutro. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural: Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Preconceito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Racismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Valor  existencial:  Paraxiologia;  Neutro. 

14.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

15.  Xenofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

ESTUDAR  A  CULTURA  E  OS  COSTUMES  DO  POVO  CIGA-
NO  FAVORECE  O  RESPEITO  ÀS  DIFERENÇAS  MULTICUL-
TURAIS  E  O  DESENVOLVIMENTO  DA  COSMOETICIDADE,  
VIABILIZANDO  O  AUTABERTISMO  E  O  UNIVERSALISMO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estudou etnias do universo multicultural? Ain-

da possui autopensenes xenofóbicos em relação ao povo cigano? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Fonseca, Isabel; Enterrem-me em pé: A Longa Viagem dos Ciganos (Bury me standing: The Gypsies and 

their Journey); trad. José Rubens Siqueira; 362 p.; 8 seções; 20 caps.; 2 diagramas; 48 fotos; 3 mapas; 25 x 15 cm; br.; Com-
panhia das Letras; São Paulo, SP; 2004; páginas 17 a 23, 105 a 112 e 293 a 310. 

2.  Ramanush, Nicolas; Dosta! Atrás do Muro Invisível: Crenças, Tradições e Ativismo Cigano; 184 p.; 34 

seções; 50 caps.; 4 websites; 20 x 14 cm; br.; Edição do Autor; São Paulo, SP; 2012; páginas 16 a 20, 115 e 116. 
3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; 
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Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

222 a 224 e 264. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Ramanush, Nicolas; Cultura Cigana: Nossa História por nós, Partes I, II e III; 2011 e 2012; 2 bandeiras; 
2 cronologias; 1 escala musical; 7 enus.; 1 ilus.; 7 websites; disponível em: <http://www.embaixadacigana.com.br/materi-

alpesquisa.htm#TEXTO>; acesso em: 10.12.12. 

2.  Idem; Generalizações Oriundas da Crença e Comportamento Social; 2012; 5 enus.; 1 website; disponível 
em: <http://www.embaixadacigana.com.br/material_pesquisa.htm#TEXTO>; acesso em: 10.12.12. 

 

A. M. 
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P R A Ç A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A praça é o espaço público urbano, livre de edificações, com prioridade 

para pedestres, onde ocorrem diferentes tipos de manifestações, individuais e / ou coletivas, e cuja 

função depende da cultura local e do entorno onde está inserida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo praça deriva do idioma Latim Clássico, platea, “rua larga; praça 

pública; pátio”, e este do idioma Grego, plateia, “rua larga”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Espaço público aberto. 2.  Vazio urbano. 3.  Feira. 4.  Mercado.  

5.  Largo. 6.  Local de lazer. 7.  Espaço democrático. 8.  Local de coexistência humana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados da palavra praça: pra-

cear; praceira; praceiro; pracejar; praciana; praciano; pracinha; pracista. 

Antonimologia: 1.  Rotatória. 2.  Canteiro central de avenidas. 3.  Espaço remanescente 

de mata. 4.  Sobra de traçado urbano. 5.  Parque. 6.  Jardim. 7.  Terra de ninguém. 8.  Terra de al-

guns. 9.  Propriedade particular. 

Estrangeirismologia: a polis; a urbis; a piazza; o flâneur; a plaza; a garden city; o qua-

drat; o Conviviarium; o living together; os happenings; a flash mob. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à visão, olfato e audição. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Praças são 

fundamentais. 

Coloquiologia: – A praça é do povo como o céu é do condor. A pessoa boa praça;  

o nome sujo na praça; o cheque da praça; o bem na praça; o carro na praça. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da urbanidade; o holopensene urbano; os mor-

fopensenes; a morfopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grupopense-

nes; a grupopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; a pressão exercida pelos holo-

pensenes ou ambientes intrafísicos; a otimização holopensênica; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os 

esteticopensenes; a esteticopensenidade; a mudança de bloco holopensênico. 

 

Fatologia: a praça; a Ágora; a Ágora Cognopolita; a Praça dos 500; o espaço de con-

vivência; o ambiente de descompressão; o espaço urbano necessário; a cidade; o meio urbano;  

a vida urbana; o chão; os perfis urbanos; a morfologia das cidades; as cidades-jardins; a paisagem 

urbana; o contraste entre as edificações e a natureza; as características específicas dos bairros;  

o perfil dos moradores do entorno da praça; a contribuição da praça na melhoria da qualidade de 

vida na cidade; o “quintal” das micro-habitações urbanas; o projeto urbanístico qualificado; a vi-

são urbanista; o aproveitamento do espaço urbano; o projeto da praça; a sustentabilidade no espa-

ço urbano; a acessibilidade urbana; as tecnologias da sustentabilidade; os equipamentos urbanos 

adequados à praça; a localização adequada da praça no espaço urbano; as manutenções cotidianas 

necessárias; as empresas mantenedoras das praças; as degradações urbanas; as revitalizações ur-

banas; o patrimônio urbano público; o conjunto urbano tombado pelo Patrimônio Histórico;  

o projeto paisagístico; o parlatório; o palco; o palanque; o pódio; a forca; a guilhotina; a escultura; 

a estátua; o coreto; a fonte; o banco; o obelisco; o pórtico; a mesa de jogos; a quadra poliesporti-

va; o brinquedo infantil; a pista de caminhada; a pista de ciclismo; a árvore; a flor; a grama; o ar-

busto; o espelho d’água; a fonte; o aconchego botânico; o relaxe holossomático; o combate à vida 

sedentária; a saúde pública; a atividade física; a hora do descanso; o quarto improvisado do erran-
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te; a feira do livro; a feira do produtor; a feira de antiguidades; a feira de artesanato; a feira de 

roupas; a feira de alimentação; a feira de pets; a exposição ao ar livre itinerante; o local de coe-

xistência interconsciencial; a convivência humana; a diversidade presente nos espaços públicos;  

a zooconvivialidade; a fitoconvivialidade; o contato com as pessoas; o namoro na praça; o passeio 

casual; a amizade ociosa; a amizade produtiva; o momento familiar; a convivência dos nativos 

com os forasteiros; o proveito do convívio sadio; a conscientização comunitária; a proxêmica;  

o respeito mútuo; o espaço universalista; a megafraternidade; a adaptabilidade das diferenças;  

a interiorose; o ato social político do posicionamento pessoal; o ato político; a articulação social;  

a reivindicação grupal; a passeata; o nivelamento por baixo do grupo; o Movimento Boa Praça;  

a concentração pública; a área de conflito; o choque ideológico; o vandalismo; o arrastão; a barri-

cada; o campo de batalha; a data comemorativa; a homenagem; o desfile militar; a manifestação 

cultural; a manifestação política; a manifestação artística; a manifestação social; a manifestação 

religiosa; a manifestação esportiva; a manifestação bélica; a manifestação das minorias; a valori-

zação da praça pelos gestores políticos; a valorização da praça pelos cidadãos; a vivência da tares 

na praça. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a assimilação energética simpática (assim); a desassimilação ener-

gética simpática (desassim); a exteriorização de energias conscienciais (ECs); o exercício bioner-

gético; o local de descompressão energética; a bolha energética; o bolsão energético no meio do 

caos urbano; a convivência multidimensional; a manifestação de grupos extrafísicos; a plateia ex-

trafísica mutável; a fôrma holopensênica; a influência da dimensão extrafísica na vida humana;  

o pararrastão; a reurbanização extrafísica; o ambiente energético; a atividade bioenergética; o ree-

quilíbrio holossomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ambiente sadio–soma sadio; o sinergismo flora-fauna- 

-Humanidade; o sinergismo extrafisicalidade-intrafisicalidade; o sinergismo Proxêmica-Cronê-

mica; o sinergismo potente das amizades; o sinergismo das ideias afins; o sinergismo comunida-

de–poder público; o sinergismo da multidisciplinaridade. 

Principiologia: o princípio da convivência pacífica; o princípio civilizatório; o prin-

cípio da convivialidade enquanto catalizador evolutivo; o princípio da interdependência evo-

lutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado no convívio social; o princípio do 

Universalismo; o princípio da afinidade; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da 

inseparabilidade grupocármica; o princípio da não violência; o princípio da harmonia do todo 

ser o somatório de detalhes imperceptíveis. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código de convivialidade; os códigos de ética grupais; os códigos sociais; o código  

de posturas urbanas; o Código de Obras do Município; o Plano Diretor de Desenvolvimento Ur-

bano (PDDU). 

Teoriologia: a teoria e a prática da existência humana sadia; a teoria das relações in-

terconscienciais; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria evolutiva egocarma-grupo-

carma-policarma; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da reurbanização extrafí-

sica; a Teoria das Janelas Partidas. 

Tecnologia: a técnica da convivialiade sadia; a técnica do desenvolvimento da cons-

ciência social; a técnica da sociabilidade cosmoética; as técnicas de viver intrafisicamente; as 

técnicas de projeto urbanístico; as técnicas criativas; a técnica do detalhismo; as técnicas cons-

trutivas; as técnicas administrativas de gestão urbana. 

Voluntariologia: o voluntário do mutirão da limpeza; o voluntário do plantio de árvo-

res; o voluntário das apresentações culturais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Energossomática; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Urba-

nistas; o Colégio Invisível dos Conviviólogos; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Socio-

logia. 

Efeitologia: o efeito renovador do local aberto; o efeito do local público intrafísico bem 

estruturado; o efeito do mercado imobiliário; o efeito halo das reformas urbanísticas; o efeito 

das reformas paisagísticas; o efeito da liderança nas transformações sociais da História Huma-

na; o efeito potencializador da junção de forças em objetivo comum; os efeitos positivos sobre  

o holossoma gerados pela ambiente físico positivo. 

Ciclologia: os ciclos evolutivos intrafísicos vegetal-subumano-humano; o ciclo articu-

lação social–mobilização grupal–realização coletiva; os ciclos de manutenção da praça. 

Enumerologia: a praça verde; a praça seca; a praça cívica; a praça da igreja; a praça 

do comércio; a praça das artes; a praça de máquinas; a praça de touros; a praça dos esportes;  

a praça da bandeira. 

Binomiologia: o binômio indoors-outdoors; o binômio liberdade-segurança; o binômio 

palcos intrafísicos–bastidores extrafísicos; o binômio admiração-discordância; o binômio dina-

mismo-manutenção; o binômio lixo humano–lixo urbano; o binômio articulação social–articula-

ção política. 

Interaciologia: a interação dos diferentes níveis evolutivos na mesma dimensão; a inte-

ração onipresente intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação recursos conscienciais–interas-

sistencialidade; a interação das famílias intrafísicas; a interação com os amigos evolutivos;  

a interação multicultural; a interação cidade-natureza; a interação mutirão intrafísico–mutirão 

extrafísico; a interação defesas intrafísicas–defesas extrafísicas; a interação rede social virtual– 

–encontro social intrafísico. 

Crescendologia: o crescendo reurbexes-reurbins; o crescendo minirreurbanizações-ma-

xirreurbanizações; o crescendo refazimento energético–assistente eficaz; o crescendo individual-

-coletivo; o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo Ágora Clássica–Ágora Cognopolita. 

Trinomiologia: o trinômio segurança-uso-manutenção; o trinômio planejamento-cons-

trução-manutenção; o trinômio microcosmo-sociocosmo-macrocosmo; o trinômio fitoconviviali-

dade-zooconvivialidade-hominiconvivialidade; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinô-

mio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Conviviologia-Sociologia-

-Parassociologia. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio consciência-energia-es-

paço-tempo. 

Antagonismologia: o antagonismo intoxicação / desintoxicação; o antagonismo local 

desabitado / entorno habitado; o antagonismo local gratuito para o público / local oneroso para 

o poder público; o antagonismo abertura / clausura; o antagonismo individual / coletivo; o anta-

gonismo estético / utilitário; o antagonismo urbano / rural. 

Paradoxologia: o paradoxo de o local desabitado ser potencializador da convivialida-

de; o paradoxo de a intrafisicalidade proporcionar suporte à extrafisicalidade. 

Politicologia: a democracia direta; a democracia; a conviviocracia; a cosmoeticocracia;  

a assistenciocracia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência intrafísica; as leis da Fisiologia Humana; a lei do ma-

ior esforço da conscin na coletividade; as leis municipais, estaduais e federais específicas; a lei 

do contágio psicológico; a lei da grupalidade; a lei da interdependência; a lei de toda a criação 

humana material possuir forma, função e técnica construtiva; a lei do maior esforço projetual. 

Filiologia: a conviviofilia; a intrafisicofilia; a urbanofilia; a grupofilia; a fitofilia; a zoo-

filia; a sociofilia; a energofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a agorafobia; a aerofobia; a acusticofobia; a anemofobia; a an-

tofobia; a antropofobia; a amatofobia; a xenofobia; a botanofobia; a zoofobia. 

Sindromologia: a síndrome do pânico impedindo a convivialidade sadia; a síndrome da 

insegurança. 
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Mitologia: o mito da guerra justa; o mito da compatibilização absoluta entre consciên-

cias; o mito de tudo em a Natureza ser positivo; o mito da solidão; o mito da concretude intra-

física. 

Holotecologia: a urbanisticoteca; a reurbanoteca; a intrafisicoteca; a convivioteca; a so-

matoteca; a gregarioteca; a socioteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; o Urbanismo; a Conviviologia; a Proxêmica;  

a Distancêmica; a Zoologia; a Botanicologia; a Mesologia; a Sociologia; a Comunicologia; a Gru-

pocarmologia; a Geopoliticologia; a Estética; a Bioclimatologia; a Geografia; a Luminotécnica;  

Design; o Paisagismo; a Comunicação Visual. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;  

a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin mantenedora intrafísica do 

local. 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o pipoqueiro; o homem-estátua; o vendedor ambulante. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a pipoqueira; a mulher-estátua; a vendedora ambulante. 

 

Hominologia: o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapi-

ens intraphysicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens huma-

nus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens geopoliticus; o Homo 

sapiens communitarius; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens 

interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipraça = a pequena, de influência local; megapraça = a grande, de 

influência internacional. 

 

Culturologia: a cultura do Urbanismo; a cultura do uso das praças; a cultura do apro-

veitamento evolutivo da vida intrafísica; a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da liber-

dade possível; a cultura da amizade; a cultura da preservação urbanística feita pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); a Multiculturologia; a Cultura da Civiliza-

ciologia; o confronto cultural; o choque cultural; a cultura inútil; o idiotismo cultural. 
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Referência. A Ágora Clássica, espaço central aberto, com o mercado e edificações pú-

blicas no entorno e intensa vida sociopolítica e cultural, é exemplo de implantação de praças nos 

diferentes locais e períodos da História da Humanidade. 

Paraprofilaxiologia. Segundo a Prevenciologia, eis, em ordem alfabética, 12 exemplos 

de aspectos a serem considerados no planejamento e na manutenção quanto à segurança da praça: 

01.  Iluminação adequada. 

02.  Localização apropriada no meio urbano. 

03.  Manutenção regular da estrutura física. 

04.  Manutenção rotineira da vegetação existente. 

05.  Participação comunitária no projeto, implantação e manutenção. 

06.  Policiamento efetivo. 

07.  Projeto paisagístico adaptado ao contexto. 

08.  Projeto urbanístico ajustado às diferentes faixas etárias. 

09.  Projeto urbanístico considerando as leis de acessibilidade. 

10.  Uso constante do espaço. 

11.  Uso de materiais adequados ao clima. 

12.  Uso de plantas não tóxicas, não alérgicas e sem espinhos. 

 

Pesquisologia. Pela abordagem da Urbanologia, eis, por exemplo, 16 aspectos técnicos 

a serem considerados e estudados no planejamento de praças, dispostos em ordem alfabética: 

01. Características do entorno imediato (comércio, moradia, edificações). 

02. Clima e microclima local. 

03. Código de Obras do Município. 

04. Escala de inserção urbana no contexto da cidade e conexões. 

05. Estudos de impacto ambiental. 

06. Estudos de pós-ocupação. 

07. Estudos de viabilidade. 

08. Fluxos de mobilidade humana. 

09. Fluxos de mobilidade urbana. 

10. História do Município, vocações e tendências. 

11. Legislação de acessibilidade urbana. 

12. Necessidades da comunidade do entorno da praça. 
13. Plano Diretor do Município (zoneamentos urbanos). 

14. Projeto da praça com propostas e conceituação. 

15. Público alvo, objetivos e funções prioritárias. 

16. Topografia, planiautimetria e análise do espaço disponível. 
 

Elencologia. De acordo com a Turismologia, eis 13 exemplos, em ordem alfabética, de 

praças em diferentes países, conhecidas em escala mundial: 

01. Grand Place: Bruxelas, Bélgica. 

02. Main Market Square: Cracóvia, Polônia. 

03. Old Towns Square: Praga, República Checa. 

04. Place de la Bastille: Paris, França. 

05. Place de la Concorde: Paris, França. 

06. Plaza Mayor: Madrid, Espanha. 

07. Plaza Zocalo: Cidade do México, México. 

08. Praça da Paz Celestial: Pequim, China. 

09. Praça São Marcos: Veneza, Itália. 

10. Praça São Pedro: Vaticano. 

11. Praça Vermelha: Moscou, Russia. 

12. Times Square: New York, Estados Unidos da América. 

13. Trafalgar Square: Londres, Inglaterra. 
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Funcionalidade. Segundo a Sociologia, as praças contemporâneas tendem ao multifun-

cionalismo. Eis, por exemplo, 12 funções das praças, dispostas em ordem alfabética: 

01. Climatizadora. 

02. Comercial. 

03. Contemplativa. 

04. Cultural. 

05. Estética. 

06. Histórica. 

07. Lazer. 

08. Militar. 

09. Patrimonial. 

10. Política. 

11. Religiosa. 

12. Social. 

 

Defazagem. As cidades brasileiras possuem deficit de praças em condições adequadas de 

funcionamento, a exemplo da cidade de Foz do Iguaçu, PR, com aproximadamente 256.088 habi-

tantes (IBGE; Ano-base: 2010) possuindo apenas 3 praças de referência na cidade: a Praça das 

Nações (do Mitre), a Praça da Paz e a Praça da Bíblia. 

 

Intercooperação. A implantação de novas praças e a revitalização das existentes depen-

dem de união comunitária e, também, da vontade política. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a praça, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02. Ágora  Cognopolita:  Parapoliticologia;  Homeostático. 

03. Articulação  social:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04. Ato  social:  Sociologia;  Neutro. 

05. Campo  de  coexistência:  Geopoliticologia;  Neutro. 

06. Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

07. Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

08. Confrontação  urbanística:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09. Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

10. Crescendo  Helenismo-Conscienciologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11. Edificação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

12. Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

13. Intrafisicalidade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14. Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15. Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  PRAÇA  É  AMBIENTE  PÚBLICO  NECESSÁRIO  AO  BEM  

ESTAR  PESSOAL,  À  EXPRESSÃO  SOCIAL  E  À  DESCOM-
PRESSÃO  INTRAFÍSICA  URBANA,  FAVORECENDO  A  CON-
VIVIALIDADE  SADIA  E  A  REURBANIZAÇÃO  EXTRAFÍSICA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se deu conta da importância das praças na 

qualificação da vida e da cidade onde mora? Consegue aproveitar as vantagens e oportunidades 

proporcionadas pela praça? 
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