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PRÁXIS PARAPEDAGÓGICA
(PARAPEDAGOGIA)
I. Conformática
Definologia. A práxis parapedagógica é a vivência, a atividade, o exercício, o ato lúcido, autoconsciente, contínuo, intencional, teático, exemplarista e crítico-reflexivo realizado pelo
(a) professor(a) de Conscienciologia na atividade docente objetivando promover o esclarecimento, a reeducação e a autonomia de todas as consciências envolvidas no processo ensino-aprendizagem-recuperação de cons, além de qualificar a própria atividade em si.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra práxis vem do idioma Grego, prâksis, “ação objetiva; concreta;
atividade prática; realização; execução”. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição
para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo pedagógico
deriva também do idioma Grego, paidagogikós, “pedagógico”, constituído pelos elementos de
composição paîs, “filho; filha; criança”, e agogós, “que guia, conduz”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Práxis do(a) professor(a) de Conscienciologia. 2. Teática na docência conscienciológica. 3. Atividade docente conscienciológica metarreflexiva. 4. Práxis tarística
docente. 5. Pesquisa-ação prático-reflexiva na docência conscienciológica.
Cognatologia. Eis 14 cognatos derivados do vocábulo práxis: praxe; praxia; práxico;
praxifilia; praxifobia; praximetria; Praxiologia; praxiologista; praxiólogo; praxismo; praxista;
praxiterapeuta; praxiterapia; praxiterápico.
Neologia. As 3 expressões compostas práxis parapedagógica, práxis parapedagógica
primária e práxis parapedagógica avançada são neologismos técnicos da Parapedagogia.
Antonimologia: 1. Prática pedagógica. 2. Docência conteudística. 3. Atividade docente teoricona. 4. Senso comum pedagógico. 5. Alienação docente.
Estrangeirismologia: a reflective teaching practice; o strong profile docente reeducaciológico; a metodologia action-research aplicada à docência conscienciológica; a prática da peer
observation para a qualificação docente; o processo da continuous assessment aplicado à própria
docência; o carpe diem reeducaciológico; o modus faciendi de tirar o máximo proveito das práticas e reflexões docentes.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à reeducação consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Práxis: teaticidade tarística.
Coloquiologia. Eis 5 expressões do cotidiano educacional incondizentes com a práxis
parapedagógica de qualquer professor(a) sensato(a): – A professora simplesmente ditou o ponto.
O professor sabe a matéria, mas não tem didática. O professor entrou em sala, passou a matéria
e foi embora. A aula dele foi “show”, mas não entendi nada. O professor “enrolou” a aula inteira.
Citaciologia: – Teoria e prática são componentes indissociáveis da práxis (Selma Garrido Pimenta, 1943–). Toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis (Adolfo Sánchez
Vázquez, 1915–2011). O método da práxis pedagógica é um método de autoformação (Elli Benincá, 1936–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da teática parapedagógica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os didaticopensenes; a didaticopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os anciropensenes; a anciropensenidade; os zimopensenes; a zimopensenidade; o holopensene da Autopesquisologia; o ambiente educacional com holopensene reeducacional.
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Fatologia: a práxis parapedagógica; a aula; a teoria; a prática; a autassistência; a heterassistência; os fatores mobilizadores da ação parapedagógica; a educação; a reeducação; o autodidatismo; a necessidade incontestável da autovivência; a autoridade moral; a autexperimentação ininterrupta; a produção de conhecimento; a criação de verpons; a sala ou espaço de aula enquanto locus parapedagógico reeducacional prioritário, mas não exclusivo; a indagação; a busca; a pesquisa; a observação de aula; a reflexão coletiva; a formação continuada; a inteligência evolutiva (IE);
o exemplarismo práxico pessoal; o profissionalismo docente; o registro das experiências docentes; o continuum pesquisa-ação; a oportunidade imperdível de explorar ao máximo as potencialidades da práxis parapedagógica oferecidas na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a existência inevitável da polifonia consciencial parapedagógica;
a desassim autoconsciente; a parepistemologia da práxis parapedagógica; os bastidores da interação multidimensional do campo instalado em sala; a projetabilidade lúcida (PL); a transformação
da realidade e da pararrealidade circunscrita às consciências envolvidas; as vivências multidimensionais antes (pré-aula), durante (aula) e depois (pós-aula); a holobiografia pessoal e grupal; a linguagem exemplarista das energias conscienciais (ECs); o exemplarismo multidimensional; a interação com os amparadores extrafísicos de função; a chance para desatar nós parapedagógicos na
prática do(a) professor(a); o estudo da linguagem e semiótica multidimensional na leitura, interpretação e compreensão da pararrealidade vivenciada pelo(a) professor(a).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo teoria-prática; o sinergismo verbo-ação (verbação); o sinergismo conteúdo-forma; o sinergismo pesquisístico professor-sujeito–práxis-objeto; o sinergismo vida cotidiana–prática docente; o sinergismo práxis-parapráxis; o sinergismo ensino-aprendizagem; o sinergismo conhecimento-mudança.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD); o princípio da problematização aplicado aos estudos da práxis; o princípio dos fatos e parafatos orientando as pesquisas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as decisões do(a) professor(a).
Teoriologia: a teoria parepistêmica da práxis parapedagógica aplicada à qualificação
do(a) professor(a) e da própria atividade docente; o estudo das teorias organizadoras da prática
do(a) professor(a); a aplicação prática das teorias parapedagógicas sobre a própria prática docente.
Tecnologia: a técnica da metodologia da práxis parapedagógica; a técnica da autorreflexão docente; a técnica do puzzle parapedagógico.
Voluntariologia: o voluntariado teático, tarístico e profissional do(a) professor(a) de
Conscienciologia nas diferentes Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico (labcon) docente favorecendo a autocapacitação ininterrupta; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores; o Colégio Invisível dos Educadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito reeducaciológico das teáticas e reflexões docentes; o efeito impactante da tares bem embasada e orientada pelas autopesquisas; a ressignificação da realidade docente do(a) professor(a), efeito direto das reciclagens buscadas e provocadas na práxis.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir das mudanças promovidas pela
práxis; as neossinapses docentes; o aprimoramento da inteligência evolutiva através da aquisição
de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo praticar-teorizar; o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica.
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Binomiologia: o binômio ação-reflexão; o binômio docente-aula; o exercício do binômio admiração-discordância em sala de aula; o binômio educador(a)-educando(a); o binômio
saber-fazer; o binômio neoideia-neopráxis; o binômio ignorância-conhecimento.
Interaciologia: a interação professor(a)-alunos(as); a interação professor(a)-conteúdo;
a interação entre alunos(as); a interação turma de alunos–amparadores extrafísicos; a interação
aula–amparadores extrafísicos.
Crescendologia: o crescendo construção individual–construção coletiva; o crescendo
senso comum pedagógico–práxis parapedagógica; o crescendo autotares-heterotares.
Trinomiologia: o trinômio objetivo-ação-reação; o trinômio intenção-autoconsciência-reeducação; o trinômio teática-confor-verbação; o trinômio ensino-pesquisa-aprendizado; o trinômio pré-aula–aula–pós-aula.
Polinomiologia: o polinômio observação-registro-reflexão-ação; o polinômio ação-reflexão-autorregulação-práxis; o encadeamento lógico da práxis parapedagógica através do polinômio conteúdo–transposição didática–interação com o campo–fazer parapedagógico–interassistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo autenfrentamento / ilusão dogmática; o antagonismo
verdade absoluta / verdade relativa de ponta (verpon); o antagonismo relação / não relação entre
teoria e prática.
Paradoxologia: o paradoxo do detalhe parapedagógico ampliar a cosmovisão da práxis.
Politicologia: a evoluciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a verponocracia;
a cognocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço autevolutivo aplicada à sustentação da tares teática na
práxis parapedagógica.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia; a logicofilia; a metodofilia; a autocogniciofilia;
a teaticofilia; a argumentofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a voliciofobia; a criticofobia; a parepistemofobia; a raciocinofobia; a recexofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome do perfeccionismo; a evitação da síndrome da
dispersão consciencial.
Holotecologia: a parapedagogoteca; a cognoteca; a didaticoteca; a metodoteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogia; a Teaticologia; a Reeducaciologia; a Paradidaticologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Voliciologia; a Coerenciologia; a Argumentologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa neofílica; a conscin autorreflexiva; a equipex.
Masculinologia: o reeducador; o professor itinerante; o parapedagogo; o professorando;
o preceptor; o parapreceptor; o discente; o paradiscente.
Femininologia: a reeducadora; a professora itinerante; a parapedagoga; a professoranda;
a preceptora; a parapreceptora; a discente; a paradiscente.
Hominologia: o Homo sapiens professor; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens
professionalis; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens criticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: práxis parapedagógica primária = a atividade ainda esboçante quanto às
vivências teáticas e autorreflexivas no exercício da docência conscienciológica; práxis parapedagógica avançada = a atividade madura quanto ao uso autoconsciente e contínuo das vivências teáticas e autorreflexivas no exercício da docência conscienciológica.
Culturologia: o combate à cultura do professor teoricão ou da professora teoricona.
Taxologia. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15
ganhos obtidos através das autovivências teáticas na práxis parapedagógica:
01. Ampliação: o alargamento do universo de atuação docente resultante da atualização
e renovação das teorias determinantes da prática.
02. Aprendizagem: a aquisição de novos conceitos provenientes das experiências teatizadas em relação aos conceitos já existentes nas estruturas cognitivas e paracognitivas das consciências envolvidas.
03. Atualização: a transformação das consciências mudando e atualizando a própria
práxis parapedagógica.
04. Autoconhecimento: a investigação contínua levando o(a) docente a autoinvestigarse e, consequentemente, autoconhecer-se.
05. Autossuperação: a catalização da performance docente resultante do movimento
contínuo de autossuperação, fruto do envolvimento teático e não apenas de teorizações.
06. Capacitação: a autoformação e autocapacitação docente permanente do(a) professor
(a) pesquisador(a).
07. Cognição: a superação de distorções cognitivas relacionadas, por exemplo, a conceitos equivocados.
08. Conhecimento: a produção de conhecimentos colaborando para os estudos da Conscienciologia.
09. Experiência: a implementação do diálogo entre teoria e prática orientando as experiências vividas pelo(a) professor(a) e pelo grupo.
10. Ferramenta: o emprego autoconsciente da metodologia da práxis parapedagógica
enquanto instrumento ou projeto pessoal de reeducação consciencial.
11. Ortoposicionamento: o aprimoramento cosmoéticos dos posicionamentos pessoais.
Na práxis não há espaço para murismos.
12. Proatividade: a conquista e consolidação da postura ativa no processo docente.
13. Recin: a compreensão dos pressupostos teóricos estruturantes e apresentados na práxis ajudando o(a) docente a (re)conhecer e reciclar traços intraconscienciais.
14. Reeducação: a oportunidade de autoeducar-se ao educar o outro, autocompreender-se ao tentar compreender o outro através das relações existentes e inerentes à práxis.
15. Tecnicidade: o caminho para transformar o senso comum pedagógico em práxis parapedagógica.
Verpon. A práxis parapedagógica deve estar em constante processo de atualização verponológica. Do contrário, não é práxis e sim prática repetitiva, mecânica.
Processo. A práxis é essencialmente processo e não produto; processo de reconstrução
e reconstituição permanente da experiência docente; processo de melhoria constante da atuação
do(a) professor(a).
Caracterologia. Pelos critérios da Parapedagogia, eis, na ordem alfabética, 14 atributos,
qualidades ou faculdades do(a) professor(a) necessários à consolidação da vivência teática da práxis parapedagógica e respectivos exemplos:
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01. Abertismo consciencial: para combater os conceitos apriorísticos oriundos do senso
comum pedagógico.
02. Autoconscientização multidimensional: para facilitar as reflexões e ações realizadas em referência aos fatos e parafatos apresentados.
03. Autodisciplina: para registrar observações de maneira sistemática e aprender com
as autorreflexões sobre esse registro. Registros otimizam reflexões.
04. Autexemplarismo: para trabalhar a indissociabilidade e o diálogo constante entre
teoria e prática, tornando a práxis movimento autexemplarista.
05. Autorganização: para ajudar na implementação das mudanças conquistadas durante
as reflexões sobre as experiências dentro e fora de sala. A práxis problematiza a autopesquisa.
06. Clareza: para tornar a práxis atividade autoconsciente.
07. Cognição: para compreender o fato de a teoria só ser entendida e usada para
explicar a prática quando anatomizada pelo exercício mentalsomático autoconsciente.
08. Consciência reflexiva: para se predispor a pensar incessantemente sobre o vivenciado na práxis. A práxis promove aprendizagem significativa.
09. Epicentrismo: para atuar na condição de epicentro consciencial lúcido no decorrer
do processo.
10. Hábito de pesquisa: para promover a curiosidade pesquisística sobre a prática docente, referência primeira e fundamental na investigação parapedagógica.
11. Intencionalidade: para ensinar, esclarecer e informar de forma estruturada, planejada e voltada para a interassistência.
12. Neofilia: para aprender com tudo e todos fazendo uso autoconsciente da insatisfação
quanto à própria ignorância. A práxis demanda curiosidade.
13. Responsabilidade: para assumir de vez a responsabilidade quanto à autonomia
compartilhada na atividade docente.
14. Teorização: para buscar explicações sobre as práticas dentro e fora da sala de aula.
A prática sozinha ainda não é práxis parapedagógica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a práxis parapedagógica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
03. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
04. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Autorreflexão na docência conscienciológica: Parapedagogia; Homeostático.
07. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
11. Técnica da circularidade: Experimentologia; Neutro.
12. Uróboro introspectivo: Autoprospecciologia; Neutro.

O DIÁLOGO CONSTANTE E RETROALIMENTADOR ENTRE
TEORIA E PRÁTICA, EMPREGADO NA PRÁXIS PARAPEDAGÓGICA, É PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL À QUALIFICAÇÃO TEÁTICA DA DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou sobre as teorias estruturantes da práxis parapedagógica realizada no cotidiano docente? Utiliza esse conhecimento para capacitar
e atualizar o trabalho em sala de aula?
Bibliografia Específica:
01. Alves, Hegrisson Carreira; Parepistemologia da Práxis Parapedagógica; Artigo; Parapedagogia; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 45 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2011; páginas 3 a 22.
02. Benincá, Elli; Práxis e Investigação Pedagógica; In: Mühl, Eldon Henrique; Sartori, Jerônimo; & Esquinsani, Valdocir Antonio; Org.; Diálogo, Ação Comunicativa e Práxis Pedagógica; 208 p.; 12 caps.; 21 refs.; 23 x 16
cm; br.; Editora Universitária; Passo Fundo, RS; 2011; página 45 a 67.
03. Benincá, Elli; & Mühl, Eldon Henrique; Org.; Educação, Práxis e Ressignificação Pedagógica; 332
p.; 3 partes; 17 caps.; 23 x 16 cm; br.; Editora Universitária; Passo Fundo, RS; 2010; páginas 9 a 91, 93, 138, 259 e 263.
04. Cover, Ivania; A Relação Teoria e Prática no Processo de Formação Docente; In: Mühl, Eldon Henrique; Sartori, Jerônimo; & Esquinsani, Valdocir Antonio; Org.; Diálogo, Ação Comunicativa e Práxis Pedagógica; 208
p.; 12 caps.; 6 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Universitária; Passo Fundo, RS; 2011; página 69 a 71.
05. Franco, Maria Amélia do Rosário Santoro; Pedagogia como Ciência da Educação; int. Bernard Charlot;
pref. Selma Garrido Pimenta; 168 p.; 4 caps.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed. rev. e amp.; Cortez; São Paulo, SP; 2008; páginas 71
a 108.
06. Gadotti, Moacir; Pedagogia da Práxis; 336 p.; 3 partes; 12 caps.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed.; Cortez; & Instituto Paulo Freire; São Paulo, SP; 2010; páginas 17, 30 e 31.
07. Konder, Leandro; O Futuro da Filosofia da Práxis: O Pensamento de Marx no Século XXI; 144
p.; 4 partes; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Paz e Terra; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 97, 98, 104, 105, 115, 116, 118 e 124.
08. Mühl, Eldon Henrique; Práxis Pedagógica: Ação Dialógico-Comunicatia e Emancipação; In: Mühl,
Eldon Henrique; Sartori, Jerônimo; & Esquinsani, Valdocir Antonio; Org.; Diálogo, Ação Comunicativa e Práxis Pedagógica; 208 p.; 12 caps.; 10 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Universitária; Passo Fundo, RS; 2011; páginas 11 a 24.
09. Pimenta, Selma Garrido; O Estágio na Formação de Professores: Unidade Teoria e Prática?; 200
p.; 4 partes; 12 caps.; 146 refs.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed.; Cortez; São Paulo, SP; 2010; páginas 66, 67, 69, 71, 83 e 86 a 88.
10. Russo, Hugo A.; Dialogo y Acción Comunicativa: Una Comparación entre Freire y Habermas; In:
Mühl, Eldon Henrique; Sartori, Jerônimo; & Esquinsani, Valdocir Antonio; Org.; Diálogo, Ação Comunicativa e Práxis
Pedagógica; 208 p.; 12 caps.; 9 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Universitária; Passo Fundo, RS; 2011; página 27.
11. Sánchez Vázquez, Adolfo; Filosofia da Práxis (Filosofia de la Praxis); apres. Francisco José Martínez;
trad. Maria Encarnación Moya; 448 p.; 2 partes; 12 caps.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales – Clacso; Buenos Aires; Republica Argentina; & Expressão Popular; São Paulo, SP; 2011; páginas 29 a 31, 221,
226, 234 a 239 e 241.
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PRAZER EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O prazer evolutivo é a satisfação benévola, sensação agradável, emoção
amadurecida derivada de conquista, realização, feito, ato cosmoético impulsionador da evolução
pessoal e grupal, indicando a saída da conscin do hedonismo rumo à vivência do trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo prazer procede do idioma Latim, placere, “agradar; ser agradável; parecer bem; ser do agrado de”. Apareceu no Século XII. O termo evolutivo provém do idioma Francês, évolutif, de évolution e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 01. Aprazimento cosmoético. 02. Contentamento evolutivo. 03. Sentimento harmonioso pró-evolução. 04. Agrado evolucional. 05. Alacridade evolutiva. 06. Ledice
fraterna. 07. Comprazimento evolutivo. 08. Bem-estar maduro. 09. Deleite interassistencial.
10. Euforia evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo prazer:
aprazedor; aprazedora; aprazer; aprazerada; aprazerado; aprazibilidade; aprazimento; aprazível; megaprazer; miniprazer; paraprazer; prazerosa; prazeroso; prazimento; prazível; superprazerosa; superprazeroso.
Neologia. As 4 expressões compostas prazer evolutivo, prazer evolutivo básico, prazer
evolutivo mediano e prazer evolutivo avançado são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Prazer anticosmoético. 02. Desprazer antievolutivo. 03. Malevolência antievolutiva. 04. Hedonismo. 05. Schadenfreude. 06. Sentimento vingancista. 07. Emoção destrutiva. 08. Sacrifício autoflagelante. 09. Desgosto paralizador. 10. Desprazimento regressista.
Estrangeirismologia: o upgrade emocional; a joie de vivre; a saída do dolce far niente;
a superação dos guilty pleasures; a qualificação do carpe diem; a evolutionary routine; a conquista do otium cum dignitate; a evitação do daydreaming; o aproveitamento evolutivo do Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Hedonismo:
equívoco evolutivo. Prazeres racionais perduram.
Coloquiologia: a conscin de bem com a vida; a consciex de bem com a paravida.
Filosofia: o Epicurismo; o Hedonismo; o Deontologismo; o Otimismo.
Unidade. O prazer evolutivo é a unidade de medida da reciclagem emocional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da satisfação íntima; os hedonopensenes; a reciclagem da hedonopensenidade; os andropensenes; os prazeres específicos da andropensenidade; os
ginopensenes; os prazeres específicos da ginopensenidade; a eliminação de bagulhos autopensênicos favorecendo aquisição de neo-hábitos prazerosos; os neopensenes; a neopensenidade haurida
pela reciclagem emocional; a disciplina autopensênica; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os ortopensenes; a manutenção da ortopensenidade possibilitando vivência de rotina amparadora;
os benignopensenes; a homeostase prazerosa derivada da benignopensenidade.
Fatologia: o prazer evolutivo; a satisfação benévola; a eudemonia; a reciclagem dos mecanismos de recompensa; as recompensas prazerosas do animador consciencial; o altruísmo assistencial; o prazer gastrossomático; as rotinas alimentares saudáveis; o prazer mentalsomático; os
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sentimentos elevados; o prazer automotivador da condição de semperaprendente; a frase “O prazer de estudar”, afixada na porta de entrada do Tertuliarium; o estado emocional de flow; a evitação da sociosidade; o equilíbrio emocional na Era da Fartura; a autorganização emocional; a inteligência emocional; a inteligência evolutiva (IE); a superação do hedonismo pela conscin multívola; as evitações dos desvios de proéxis por escolhas hedonistas; a superação dos prazeres antifisiológicos bissexuais, lésbicos, homossexuais; o fim de manifestações afetivo-sexuais espúrias;
a necessidade de reciclagem e amadurecimento afetivo-sexual da Humanidade e Para-Humanidade; o comprazimento sadio duplista; a convivialidade pró-evolutiva; o cultivo das amizades sadias; os hormônios do prazer, a exemplo da endorfina, dopamina, oxitocina, serotonina; o trabalho proexológico recompositor; o neoafeto pós-reconciliações grupocármicas; a manifestação
tranquila diante da impossibilidade de omnicomprazimento; a pacificação íntima; a serenidade;
a responsabilidade pelo próprio bem-estar; a autabnegação cosmoética pelo bem-estar alheio; os
prazeres homeostáticos advindos da autonomia consciencial; a desrepressão emocional; a autestima sadia; a heterestima traforista; a maturidade psicossomática; o prazer de viver; o desprazer da
consréu em ressomar compulsoriamente; a qualificação da autossatisfação existencial; os valores
pessoais norteando a qualidade dos prazeres; a Cosmoética pautando as escolhas afetivas; a alegria do reencontro com o grupo evolutivo; a superação da acídia permitindo a vivência de rotinas
úteis; o contentamento advindo de acabativas; o prazer evolutivo do completismo existencial
(compléxis).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a rotina dos trabalhos energéticos diários; o prazer advindo da homeostase energética; a reciclagem da paragenética
hedonista de retrovidas em corte monárquica; o ato de abrir mão das seduções sexochacrais anticosmoéticas; a evitação das redes extrafísicas de paraprostituição; a elisão dos congressus subtilis
patológicos; o holorgasmo; a reeducação psicossomática através da projetabilidade lúcida (PL);
o prazer de pertencer a grupos volitativos interassistenciais; a autotransafetividade vivenciada nas
comunexes avançadas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo prioridades evolutivas–bússola consciencial calibrada–
–prazer evolutivo; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo maturidade emocional–
–minipeça interassistencial–fluxo do Cosmos.
Principiologia: o efeito libertador do princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cosmoética
(CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução.
Tecnologia: a técnica da omissuper; a técnica da evitação da cultura inútil; a maturidade antecipada com a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da autorreflexão de
5 horas; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o prazer de voluntariar; a satisfação evolutiva pelo voluntariado proexológico em Instituição Conscienciocêntrica (IC); o prazer da docência conscienciológia tarística
voluntária.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Psicossomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito halo da homeostase psicossomática pessoal.
Neossinapsologia: a técnica do EV fomentando neossinapses; as neossinapses afetivas;
as retrossinapses prazerosas dificultadoras de reciclagens; as neossinapses prazerosas derivadas
do efeito positivo pós-assistência.
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Ciclologia: o ciclo patológico insatisfação pessoal–busca do prazer imediato; o ciclo
homeostático insatisfação pessoal–autopesquisa–planificação da reciclagem–neoconquista evolutiva; o ciclo euforin-primener-cipriene.
Enumerologia: a felicidade qualificada; a anticonflitividade prazerosa; a homeostase
psicossomática; os sentimentos elevados; a pacificação íntima; a coerência afetiva; o discernimento emocional.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância pautando a convivência prazerosa;
o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio trabalho-prazer.
Interaciologia: a interação mentalsoma–psicossoma–cérebro físico; a interação sistema
límbico–córtex cerebral; a interação cardiochacra-coração-pulmão.
Crescendologia: o crescendo evolutivo prazer pesquisístico eletronótico–prazer pesquisístico consciencial; o crescendo prazer anômico–satisfação produtiva–homeostase consciencial; o crescendo prazer destrutivo–prazer inútil–prazer evolutivo.
Trinomiologia: a superação de prazeres ociosos possibilitando a construção diária do
trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio dispersividade–autorganização–megafoco
proexológico; o trinômio emoções sadias–parapsiquismo equilibrado–homeostase consciencial.
Polinomiologia: o prazer antievolutivo do polinômio fama-sexo-dinheiro-poder.
Antagonismologia: o antagonismo fraternismo / hedonismo; o antagonismo atos baratrosféricos / atos pró-evolutivos; o antagonismo prazeres negativos / prazeres evolutivos.
Paradoxologia: o paradoxo de a crise de crescimento incomodativa poder gerar satisfação íntima; o paradoxo de a busca pelo conforto poder impulsionar ou frear a evolução.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a laborofilia; a ludofilia.
Fobiologia: a hedonofobia; a hipengiofobia; a agliofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome da ribalta.
Maniologia: a amenomania; a habromania; a noctiomania; a queromania; a edeomania;
a sexomania; a riscomania.
Mitologia: o mito do bem-aventurado; o mito do júbilo através do sofrimento; o mito da
evolução sem autesforço.
Holotecologia: a qualitoteca; a psicossomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Lucidologia; a Mentalsomatologia; a Homeostaticologia; a Cosmoeticologia; a Megafraternologia;
a Proexologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin hedonista; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a pessoa cética otimista cosmoética, a conscin traforista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o megaeuforizador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a megaeuforizadora.
Hominologia: o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens effusivus; o Homo sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens laborator; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prazer evolutivo básico = a euforin do pré-serenão vulgar após ação proexogênica exitosa; prazer evolutivo mediano = a homeostase holossomática do ser desperto;
prazer evolutivo avançado = a megafraternidade do Serenão.
Culturologia: a eliminação da cultura religiosa do sofrimento; a cultura do prazer;
a cultura do bem-estar evolutivo.
Reeducaciologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 posturas, ações ou providências no âmbito da reeducação psicossomática, capazes de promover o prazer evolutivo:
1. Abertismo consciencial: a glasnost, a autossinceridade para diagnosticar prazeres
desqualificados, estimuladores de rotinas inúteis e hábitos não saudáveis, a serem reciclados.
2. Coragem: a realização destemida de recins afetivas e recéxis relativas às companhias
intra e extrafísicas, necessárias à evolução.
3. Desapego: o ato de abrir mão do status quo afetivo.
4. Desassédio: o empenho máximo no autodesassédio e no heterodesassédio de consciências ligadas a padrões emocionais antievolutivos descartáveis.
5. Interassistência: o esforço pela reverberação do bem-estar, pelo prazer evolutivo
compartilhado.
6. Neofilia: a postura emocional neofílica, possibilitando autovivência de novas sensações prazerosas advindas de ações pró-evolutivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o prazer evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animador consciencial: Conviviologia; Homeostático.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autaplicação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Felicidade patológica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
10. Júbilo cosmoético: Holomaturologia; Homeostático.
11. Megaeuforização: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
13. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
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14. Satisfação benévola: Psicossomatologia; Homeostático.
15. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.

A VIVÊNCIA LÚCIDA DO PRAZER EVOLUTIVO DEMONSTRA AUTODISCERNIMENTO AFETIVO E PRIORIZAÇÃO
ADEQUADA DAS CONSCIÊNCIAS INTERESSADAS NO DESENVOLVIMENTO DA HOLOMATURIDADE CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se permite sentir prazer evolutivo? Ou ainda
vive preso às emoções subcerebrais ou subjugado às repressões afetivas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 285.

P. O. B.
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PRÉ-ANÁLISE
(PESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pré-análise é o ato ou efeito de pré-analisar(-se), a avaliação, exame, interpretação ou julgamento acurado da realidade, algo, objeto, fato, caso, ideia ou constructo de
maneira meticulosa, dividindo, decompondo ou desconstruindo o todo em partes, para descobrir
mais, antes de quaisquer outras providências técnicas, pesquisísticas ou investigações racionais,
buscando determinar exatamente, em definitivo, com alto nível auto e heterocrítico, o eixo da demanda do objetivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo pré procede do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. O termo análise vem do idioma Francês, analyse, derivado do idioma Latim, analyse, e este do idioma Grego, análysis, “dissolução; método de resolução”, do verbo analyó, “desligar; dissolver; soltar; separar; libertar; analisar; examinar”. Surgiu
em 1726.
Sinonimologia: 01. Pré-estudo piloto. 02. Pré-dissecção. 03. Pré-escrutínio. 04. Pré-decomposição. 05. Pré-divisão em partes. 06. Pré-investigação atomizadora. 07. Pré-exame de
excelência. 08. Pré-cosmovisão. 09. Balão de ensaio; pré-teste. 10. Planejamento exaustivo.
Neologia. As duas expressões compostas pré-análise autopesquisística e pré-análise heteropesquisística são neologismos técnicos da Pesquisologia.
Antonimologia: 01. Antianálise. 02. Acriticismo. 03. Apriorismose. 04. Dogmatismo;
monovisão parcelada; tendenciosidade. 05. Pré-síntese. 06. Síntese. 07. Fusão. 08. Recomposição. 09. Amalgamação. 10. Aglutinação.
Estrangeirismologia: o brainstorming; o de omnibus dubitandum; o Planejamatarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à capacidade de abordagem técnica e paratécnica da realidade e pararrealidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Preconcepção significa esterilização.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento técnico; os ortopensenes;
a ortopensenidade.
Fatologia: a pré-análise; a pré-dissecção; a catálise; a divisão em partes; o pré-teste;
a amostra; o balão de ensaio; a sondagem da viabilidade econômico-financeira; o plano de negócios; os problemas pré-analíticos e metodológicos; as etapas operacionais da pré-análise; a categorização em blocos; a unidade de análise subsidiando a pesquisa ampla; o processo pré-analítico;
o módulo de pré-análise; a seleção das disponibilidades; as variáveis temáticas; as hipóteses provisórias; a tabulação ou pré-análise dos dados de pesquisa; a área da especialidade; a consistência
do projeto; a exequibilidade; o orçamento; as verpons.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da profilaxia; o princípio da precaução; o princípio da atomização cognitiva.
Teoriologia: a teoria da eliminação hipotética; a teoria da equivalência dos antecedentes; a teoria da equivalência das condições; a teoria da causalidade adequada.
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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 Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito multiplicador das análises antecipadas.
Enumerologia: a análise propedêutica; a análise antecipada; a análise preambular;
a análise introdutória; a análise precoce; a análise precursora; a análise prévia.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica.
Interaciologia: a interação da análise e da síntese dos compêndios técnicos; a interação
consciência-objeto; a interação detalhismo-generalismo; a interação Conscienciometrologia-Consciencioterapia; a interação premissa-conclusão.
Trinomiologia: o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio Profilaxia-saúde-tares.
Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo exatidão / erro.
Politicologia: a tecnocracia; a cognocracia.
Filiologia: a criticofilia; a cienciofilia.
Fobiologia: a cosmetofobia.
Sindromologia: o combate (antídoto) à sindrome da apriorismose.
Maniologia: a eliminação da cacomania.
Holotecologia: a pesquisoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a
metodoteca; a analiticoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Pesquisologia; a Autopesquisologia; a Heteropesquisologia; a Experimentologia; a Metodologia; a Prospecciologia; a Dissecciologia; a Autocriteriologia; a Sistematicologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-analista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a pré-analista.
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Hominologia: o Homo sapiens praeanalyticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens technicologus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens holothecologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-análise autopesquisística = a relativa à investigação pessoal de autoconhecimento, exclusivo, singular; pré-análise heteropesquisística = a relativa à investigação de
outrem, indivíduo ou grupo.
Culturologia: o impacto cultural do projeto; a cultura da prevenção.
Planejamentologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 etapas racionais para a aplicação teática da pré-análise sobre todo projeto de pesquisa
de qualquer natureza, em geral:
01. Detecção do problema: a Holofilosofia do trabalho; os conhecimentos táticos
e heurísticos; as informações preliminares à mão; o primeiro tempo da Holotecologia.
02. Pré-análise: propriamente dita; a política pesquisística; o pré-teste; o balão de ensaio; a razão do prosseguimento das investigações; o nível dos perfis; os potenciais do pessoal voluntário.
03. Levantamento de dados: a pesquisa inicial, em si; a Proxêmica observada; os espaços; os recursos materiais disponíveis; a viabilidade econômico-financeira; a detecção de erros
ou omissões.
04. Pesquisa de campo: a Teaticologia em ação; a estruturação do encadeamento das
atividades práticas.
05. Análise dos dados: os parâmetros racionais; a coleta; os processamentos; as tabelas;
os gráficos; a precisão desejada.
06. Definição da solução: o diagnóstico; a síntese; o megafoco; a diretriz da resolução.
07. Detalhamento da solução: a cosmovisão do problema; as recomendações necessárias para a consecução do projeto; a técnica do detalhismo.
08. Implementação: a sementeira do trabalho; as medidas físicas, legais e institucionais
pertinentes; os procedimentos; os instrumentos extras; as excepcionalidades; os ajustes adequados
ao desenvolvimento do projeto.
09. Monitoramento: a Cronêmica observada; a definição dos prazos.
10. Reavaliação: a reverificação técnica da funcionalidade do conjunto de esforços para
a consecução do projeto; o segundo tempo da Holotecologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pré-análise, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Balão de ensaio: Experimentologia; Neutro.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
06. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
07. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
08. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
09. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
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10. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A PRÉ-ANÁLISE, SIGNIFICANDO PROFILAXIA TÉCNICA,
PREVINE FRACASSOS, ERROS, MALENTENDIDOS E PREJUÍZOS PARA TODO PESQUISADOR OU PESQUISADORA
EM QUALQUER ÁREA DE INVESTIGAÇÕES TÉCNICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o bom costume de executar a pré-análise antes de qualquer empreendimento de vulto? Você sempre foi assim?
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PRECEDENTE
(PRECEDENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O precedente é o fato, ocorrência ou fenômeno acontecido, ação transcorrida ou vivenciada pela consciência, permitindo entender outro fato análogo posterior, servindo de
exemplo, norma ou justificação para casos semelhantes ou em circunstâncias parecidas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo precedente vem do idioma Latim, praecedens, “precedente”, particípio presente de praecedere, “preceder; anteceder; caminhar adiante; passar adiante”. Surgiu no
Século XV.
Sinonimologia: 01. Antecedente; ato precedente. 02. Fato precedente; fato prévio.
03. Fato anterior; retrofato. 04. Vivência anterior; vivência prévia. 05. Fato exemplificador.
06. Fenômeno precedente. 07. Fenômeno anterior; retrofenômeno. 08. Fenômeno vivenciado.
09. Fenômeno exemplificador. 10. Fenômeno retrocognitivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo precedente:
maxiprecedente; megaprecedente; miniprecedente; paraprecedente; precedência; preceder.
Neologia. Os 3 termos miniprecedente, maxiprecedente e megaprecedente são neologismos técnicos da Precedenciologia.
Antonimologia: 01. Fato atual. 02. Fato contemporâneo. 03. Fenômeno atual. 04. Fenômeno contemporâneo. 05. Fenômeno simulcognitivo. 06. Fato subsequente. 07. Fenômeno
subsequente. 08. Ato ulterior. 09. Fato posterior. 10. Fenômeno posterior; fenômeno vindouro.
Estrangeirismologia: o exempli gratia; o causeur; o beta software (a versão precedente
para teste).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da retropensenidade; os retropensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o precedente; o precedente desta vida; o arrazoado precedente; a circunstância anterior explicativa; o ato anterior invocado como justificação para se agir da mesma forma;
o precedente judicial; a abertura do precedente; o ato sem precedentes; a singularidade; a neoverpon; a antevéspera; o antídromo; os fluxos e contrafluxos do Cosmos; as referências a acontecimentos parecidos; o critério ou o pretexto para a ação; a coleção de precedentes; as ocorrências
pregressas; os fatos remotos; os fatos históricos; os sábios dos séculos; os exemplos da Antiguidade; as retroatividades; as retrocognições; as retrospecções; a autoevocação sadia; a memória pessoal; os ganchos didáticos; a casuística pessoal; a anterioridade consciencial; os precedentes históricos; os precedentes cosmoéticos; a aura projetiva; os precedentes patológicos; a aura epilética;
o ato a ser imitado; a prática já iniciada ou seguida; a confirmação dos fatos; a contrademonstração; o contraindício; a correção do precedente; a explicação melhor e mais acurada do conceito; o acréscimo de conhecimento; a explicitação dos aspectos latentes ou obscuros; as referências
providenciais na hora e no momento certo; a fase preparatória da vida humana; a viabilidade
racional da aplicação das ideias; a personagem ideal; a ideia ideal; o contexto ideal; o cenário
ideal; a evitação da reinvenção da roda; as rotinas ambíguas; as tradições ambíguas; a trilha batida; o caminho consagrado; a porta mais fácil; a Casuística; a Fatuística; a Citaciologia; o conjunto de casos pessoais característicos da conscin; a Descrenciologia; a Propedêutica.
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Parafatologia: o precedente de vida prévia; o paraprecedente; o parafato anterior; o parafenômeno prévio; as retrovidas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Paracasuística; a Parafatuística.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio dos arquétipos; o princípio da descrença.
Tecnologia: a técnica da omissuper.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores.
Ciclologia: o ciclo fluxo-contrafluxo.
Enumerologia: o exemplo clássico; a imitação grosseira; o espelho evolutivo; o estalão
didático; o arquétipo tradicional; o protótipo do momento; o cânone consagrado.
Binomiologia: o binômio fato-exemplo.
Interaciologia: a interação fenômeno passado–fenômeno presente.
Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro.
Antagonismologia: o antagonismo tradicionalismo / neoverpon.
Legislogia: a lei do retorno das experiências.
Filiologia: a mnemofilia.
Holotecologia: a fatoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a cronoteca; a parafenomenoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Precedenciologia; a Passadologia; a Para-Historiografia; a Paracronologia; a Exemplologia; a Fatologia; a Parafatologia; a Conviviologia; a Parapedagogiologia;
a Retropensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Serenão na condição
exemplar de modelo evolutivo para o pré-serenão; o reeducador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Serenona na condição exemplar de modelo evolutivo para a pré-serenona; a reeducadora.
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Hominologia: o Homo sapiens praecedens; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
magister; o Homo sapiens paedagogus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprecedente = o retrofato com ainda alguma conotação patológica;
maxiprecedente = o retrofato com conotações homeostáticas; megaprecedente = o retrofato de origem serenológica ou relativo ao modelo evolutivo básico, o Homo sapiens serenissimus.
Culturologia: a cultura da Cosmovisiologia; os idiotismos culturais; a Multiculturologia.
Taxologia. Sob a ótica da Precedenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
categorias de precedentes, em geral:
01. Maxiprecedente.
02. Megaprecedente.
03. Miniprecedente.
04. Paraprecedente.
05. Precedente comprometedor.
06. Precedente cosmoético.
07. Precedente cultural.
08. Precedente esclarecedor.
09. Precedente exemplar.
10. Precedente grave.
11. Precedente histórico.
12. Precedente homeostático.
13. Precedente judicial.
14. Precedente local.
15. Precedente normativo.
16. Precedente patológico.
17. Precedente perigoso.
18. Precedente recente.
19. Precedente regulatório.
20. Precedente remoto.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o precedente, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
06. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
07. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
08. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
09. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
10. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
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A QUALIDADE COSMOÉTICA DA MÉDIA DOS CASOS,
FATOS OU FENÔMENOS, RECONTADOS PELA CONSCIN,
EXPRESSA A EXCELÊNCIA OU A DEGRADAÇÃO DA INTENCIONALIDADE DESSA COMPASSAGEIRA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já deu o balanço ou fez o inventário dos casos
referidos, por si, da própria vida passada, na condição de ganchos didáticos? A média de tais casos ou fatos, quanto aos efeitos finais, é homeostática ou patológica?
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PRECEPTORIA CONSCIENCIAL
(EVOLUCIOLOGIA)

PARENTAL

I. Conformática
Definologia. A preceptoria consciencial parental é a tarefa desenvolvida pelos pais com
lucidez, compreensão e discernimento quanto ao próprio papel de acolher, educar, instruir, esclarecer e orientar a criança ou o jovem sob responsabilidade, com base nos valores cosmoéticos
multidimensionais e pró-evolutivos, visando o encaminhamento das respectivas proéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo preceptor deriva do idioma Latim, praeceptor, “quem lança mão
de algo antecipadamente; o que ordena, instrui; mestre”. Apareceu no Século XII. O vocábulo
preceptoria surgiu no Século XVI. A palavra consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de ”. O termo parental procede do idioma Latim, parentalis, “relativo aos pais”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Instrução consciencial parental. 2. Ensino consciencial parental.
3. Pedagogia consciencial parental.
Neologia. As 3 expressões compostas preceptoria consciencial parental, preceptoria
consciencial parental básica e preceptoria consciencial parental avançada são neologismos
técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Preceptoria consciencial intermissivista. 2. Parapreceptoria parental.
3. Deseducação parental.
Estrangeirismologia: os insights pró-evolutivos; o link com as consciências parapreceptoras; o upgrade do processo educacional; o modus operandi familiar; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à responsabilidade exemplarista fraterna.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; a orientação focada no pen
do pensene; o holopensene pessoal da convivialidade sadia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade dos pais; o holopensene familiar harmônico; a maturidade pensênica dos pais; a autopensenização multidimensional; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a preceptoria consciencial parental; a condição de epicentrismo consciencial
dos pais; a profilaxia das atitudes imaturas na relação entre pais e filhos; os genitores na condição
de porto seguro para os filhos; a convivência fraternal; o exemplarismo paterno e materno favorecendo as boas condutas e a autoconfiança da criança; as orientações maduras através do diálogo;
a lucidez dos pais sobre o não consumo de qualquer tipo de droga; a superação paterna ou materna de vícios; a mesologia influenciando a vida da criança; a lucidez dos pais durante o período do
porão consciencial dos filhos; a atuação do genitor ou genitora intermissivista no lar; o não incentivo às posturas competitivas entre pares; a atitude de não valorização do materialismo na educação; a superação de traumas a partir da compreensão das multiexistências; a amabilidade no trato
com a criança; as brincadeiras sadias entre pais e filhos; o não incentivo aos brinquedos e brincadeiras belicistas; a eficiência com os cuidados intrafísicos da criança proporcionando a saúde holossomática; o humor equilibrado gerando bem-estar consciencial; a visão traforista dos pais na
educação da criança; o incentivo aos estudos e ao autodidatismo; o acolhimento hígido dando sustentabilidade para romper estigmas de violência doméstica; a compreensão dos pais considerando
cada filho consciência única; o respeito ao direito da criança expressar-se sem opressões; as interrelações esclarecedoras; a convivialidade sadia entre as conscins da família nuclear; o equilíbrio
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energético do lar proporcionado pelos pais; a recomposição grupocármica; o grupo evolutivo;
a intercompreensão familiar; os vínculos interconscienciais consanguíneos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico
aplicado nos familiares; a tenepes; a assistência das paracirurgias aos familiares; as projeções
conscientes educativas por meio de parapsicodrama, promovendo a visão assistencial panorâmica
da rede grupocármica; o autoconscientização multidimensional; a identificação do heterassédio
extrafísico familiar; a ignorância multidimensional; o parapsiquismo destrambelhado; o amparo
extrafísico à conscin jovem, vítima de violência doméstica, evitando o desvio da proéxis; as observações da sinalética da gestante sobre a interferência pensênica do feto; as energias gravitantes
da residência; as projeções lúcidas das crianças; a atuação extrafísica do amparo através de terceiros; a importância dos genitores enquanto agentes retrocognitores.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interassistência–acerto evolutivo grupocármico; o sinergismo tares-fraternismo.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de a consciência mais sadia assistir mais e melhor; o princípio do respeito interconsciencial; o princípio da
evolução interassistencial; o princípio da interdependência; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) dos preceptores.
Codigologia: a necessidade do código pessoal de cosmoética (CPC); a compreensão do
código grupal de cosmoética (CGC); os códigos da paz.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial sob a ótica das interrelações; a teoria da
espiral evolutiva; a teoria do amparo interconsciencial; as teorias da educação humana.
Tecnologia: a técnica da reciclagem consciencial; a técnica de viver evolutivamente;
a técnica da análise da árvore genealógica; a técnica de conviver bem; a técnica dos acertos grupocármicos; a técnica da inversão existencial; a técnica do parapsicodrama.
Voluntariologia: o voluntário educador da Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN); o voluntário teático da tares; o voluntariado tarístico reeducador.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia.
Efeitologia: os efeitos da reeducação grupocármica no equilíbrio dos lares; os efeitos
profiláticos da pacificação grupocármica para a reurbanização do Planeta; os efeitos pró-evolutivos da implantação do Planeta-Escola; os efeitos da educação por meio do reforço positivo;
o efeito da preceptoria consciencial parental promovendo sustentabilidade para o jovem inversor; o efeito do autorrevezamento de papéis dentro do grupocarma a cada ressoma; o efeito da
parapreceptoria no Curso Intermissivo (CI).
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da reeducação mútua; as neossinapses das
reciclagens familiares; as neossinapses geradas na observação da conduta parental exemplar positiva.
Ciclologia: o ciclo de reeducação das condutas dos genitores; o ciclo autorreeducaçãoheterorreeducação; o ciclo das ressomas e dessomas; o ciclo multiexistencial.
Enumerologia: a preceptoria parental de vanguarda; a preceptoria parental assertiva;
a preceptoria parental fraterna; a preceptoria parental poliglota; a preceptoria parental parapsíquica; a preceptoria parental erudita; a preceptoria parental desperta.
Binomiologia: o binômio deseducação-criminalidade; o binômio equilíbrio emocional–
–lucidez consciencial; o binômio autoconhecimento–heterocompreensão; o binômio afetividade–
–assistencialidade.
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Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação família nuclear–grupocarma ampliado; a interação educação consciencial–evolução humana.
Crescendologia: o crescendo educação no paradigma fisicalista–educação no paradigma consciencial.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio arrimo familiar–arrimo assistencial–arrimo
evoluciológico do grupo evolutivo; o trinômio pais omissos–pais inseguros–pais maduros; o trinômio anomia-heteronomia-autonomia.
Polinomiologia: o polinômio rotina útil–hábito saudável–organização–harmonia no lar.
Antagonismologia: o antagonismo ectopia afetiva familiar / organização familiar;
o antagonismo permissividade / assertividade; o antagonismo educação autoritária / educação
democrática.
Paradoxologia: o paradoxo da superproteção da criança podendo gerar adulto inseguro; o paradoxo autonomia intraconsciencial–interdependência grupocármica.
Politicologia: a pacienciocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); as leis da adoção;
a lei do maior esforço diário aplicado na educação dos filhos.
Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: o combate da azinofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo; a síndrome do canguru; a síndrome da superproteção; a síndrome do ninho vazio; a síndrome da
alienação parental.
Maniologia: a egomania; a correção das manias da criança; a evitação da mania de acobertar as rebeldias dos filhos; a mania de alguns pais não estabelecerem limites aos filhos.
Mitologia: o mito de os filhos serem propriedade dos pais; o mito dos pais perfeitos;
o mito da família ideal.
Holotecologia: a convivioteca; a proexoteca; a recexoteca; a invexoteca; a educacioteca; a evolucioteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Reeducaciologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Parapedagogia; a Ressomatologia; a Autodespertologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin amparadora; a conscin lúcida; a família consciencial; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o exemplarista; o reeducador; o pai intermissivista; o duplista; o duplólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o completista; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o tenepessista;
o epicon lúcido; o ofiexista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o pesquisador; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o evoluciólogo; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a exemplarista; a reeducadora; a mãe intermissivista; a duplista; a duplóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a completista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a tenepessista;
a epicon lúcida; a ofiexista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a pesquisadora; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a evolucióloga; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens referens; o Homo sapiens pacificus.

Enciclopédia da Conscienciologia

17747

V. Argumentologia
Exemplologia: preceptoria consciencial parental básica = a tarefa de orientação dos pais
embasada nas necessidades da vida intrafísica; preceptoria consciencial parental avançada = a tarefa de orientação dos pais embasada na compreensão da realidade extrafísica.
Culturologia: a cultura da reurbanização transposta ao grupo familiar; a cultura da
grupocarmalidade; a cultura da intercompreensão; a cultura da Reeducaciologia Evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a preceptoria consciencial parental, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antipodia consanguínea: Antipodismologia; Nosográfico.
02. Arrimo grupocármico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Atitude educativa pró-evolução: Reeducaciologia; Homeostático.
05. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
06. Convivência familiar sadia: Conviviologia; Homeostático.
07. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
08. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Família consciencial: Paraconviviologia; Homeostático.
10. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
11. Maternagem racional: Maternologia; Neutro.
12. Oportunidade de viver: Proexologia; Homeostático.
13. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.
15. Violência doméstica: Antievoluciologia; Nosográfico.

A PRECEPTORIA CONSCIENCIAL PARENTAL, PRIORIZANDO O ENCAMINHAMENTO PROEXOLÓGICO DO INFANTE,
GERA EFEITOS SADIOS NAS AUTO E HETERORRECONCILIAÇÕES E PROMOVE A RECOMPOSIÇÃO FAMILIAR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já assume postura consciente e saudável diante
da educação de criança ou jovem? Mantém atitudes pessoais lúcidas evitando a entropia mesológica dos compassageiros evolutivos?
M. A. I.
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PRECOCIDADE DESPERDIÇADA
(PERDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A precocidade desperdiçada é o ato, condição ou efeito de a conscin desaproveitar ou empregar de modo antievolutivo, o megatrafor, o megapoder, a genialidade ou
a superdotação pessoal despontada no início da vida intrafísica, notadamente no período da infância ou adolescência, gerando perda de energias conscienciais, companhias e oportunidades evolutivas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra precoce deriva do idioma Latim, praecox, “que vem antes do
tempo (com respeito aos frutos e plantas); precoce; prematuro; lampo; temporão”, e este de praecoquere, “apressar a maturação de; amadurecer cedo”. Apareceu no Século XIX. O vocábulo
desperdício deriva do idioma Espanhol, desperdicio, e este do idioma Latim, desperditio, “perdição; destruição; ruína”, radical de desperditum, supino de disperdere, “perder de todo; deitar
a perder; destruir; arruinar; desaparecer”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Precocidade desaproveitada. 2. Superdotação imberbe despriorizada.
3. Talento precoce frustro. 4. Tendência traforista inata desprezada. 5. Megatrafor inato
desvalorizado. 6. Megatalento juvenil egoico. 7. Desviacionismo traforístico temporão. 8. Antirretilinearidade traforista jovem. 9. Antinvéxis.
Neologia. As expressões precocidade desperdiçada, precocidade desperdiçada mínima
e precocidade desperdiçada máxima são neologismos técnicos da Perdologia.
Antonimologia: 1. Precocidade aproveitada. 2. Megatrafor inato teático. 3. Genialidade precoce útil. 4. Superdotação infantil homeostática. 5. Genialidade juvenil interassistencial.
6. Retilinearidade traforista convergente. 7. Invéxis.
Estrangeirismologia: o bullying; o idiot savant; a intelligentsia precoce.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à aplicação dos talentos inatos recuperados.
Coloquiologia: o crânio desperdiçado; o nerd.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do perdularismo; a falta da retilinearidade pensênica; os patopensenes; a patopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os minipensenes nulificando os megatalentos pessoais.
Fatologia: a precocidade desperdiçada; a precocidade esbanjada; o prodígio desperdiçado; o desaproveitamento da explicitação precoce do megaconteúdo pessoal; a ausência de autocrítica; a precocidade sem lucidez; a genialidade sem maturidade consciencial; o minitrafar anulando o megatrafor; o abismo entre o megatrafor e o megatrafar; a repressão dos talentos imberbes;
a emocionalidade anulando a genialidade; a falta de autoconfiança nos megatrafores; o porão
consciencial; a baixa recuperação de cons magnos; a fase infantil como sendo a pior para a consciência ressomada; a carência de estímulos e oportunidades; a falta de preceptor; o despreparo
psicopedagógico dos profissionais da educação; a ausência de encaminhamento proexológico; as
lacunas existenciais; a falta de prioridades inteligentes; o excesso de opções; a fartura da vida moderna; a mediocridade atuante na Socin Patológica; o subnível evolutivo; a preguiça mental;
a automimese dispensável; o nivelamento por baixo; a inadaptação social; a pusilanimidade;
a mediocridade assumida; a estratégia de adaptação através da mediocrização; a zona de conforto
mantida na insignificância; a robotização existencial; os louros do passado; a coragem necessária
para assumir as genialidades pessoais; o ônus de assumir o talento pessoal perante a Socin Patoló-
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gica; a vida ectópica criada no entorno do megatrafor; o prestígio social; a avidez pelo reconhecimento pessoal; a intencionalidade espúria; a interprisão grupocármica; o revertério no saldo da
ficha evolutiva pessoal (FEP); a genialidade hemiplégica sem cosmovisão; a exploração dos supercérebros; a melin profissional; o incompléxis; o regressismo; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático balizando a intencionalidade no uso dos megatrafores; a Associação Internacional
de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN); a Associação Internacional de Inversão
Existencial (ASSINVÉXIS); a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Parafatologia: a falta da vivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo desperdiçado; a ignorância quanto
à holobiografia pessoal; a megatendência paragenética homeostática anulada; o Curso Intermissivo evidenciado pelos trafores paradoxalmente não valorizados; os avisos desapercebidos dos amparadores procurando reencaminhar a conscin fora do foco proexológico; a melancolia extrafísica
(melex).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo talentos intelectuais–talentos parapsíquicos; o sinergismo patológico minitrafar simples–minitrafor simples–megatrafar composto.
Principiologia: o princípio espúrio do autocomodismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando o emprego consciente
dos multitalentos pessoais em favor da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica das compensações intraconscienciais; as técnicas do conscienciograma; a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem existencial.
Voluntariologia: a prevenção do desperdício dos talentos inatos dos intermissivistas por
meio do voluntariado conscienciológico precoce; o investimento interassistencial do megatrafor
pessoal na maxiproéxis através do voluntariado nas ICs.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico
da proéxis; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Efeitologia: o efeito regressivo das infantilidades.
Ciclologia: o ciclo tarístico talentos pessoais–gestações conscienciais; o ciclo multiexistencial retrossinapses-parassinapses-neossinapses.
Enumerologia: o megatrafor mal aplicado; o megatrafor ocioso; o megatrafor atrofiado;
o megatrafor esquecido; o megatrafor desconhecido; o megatrafor autalienado; o megatrafor anulado.
Binomiologia: o binômio superdotação intelectual–infradotação emocional; o binômio
superdotação intelectual–infradotação parapsíquica; o binômio ressoma-recin; o binômio cognição-paracognição; o binômio proexológico recebimento-retribuição; o binômio aportes existenciais–talentos pessoais; o binômio repetição paciente–conquista de neotrafores; o binômio esforço-sucesso.
Crescendologia: o crescendo monodotação eletronótica–tridotação consciencial; o crescendo patológico emoção-travão-megatrafar; o crescendo multiexistencial motivação-repetição-superdotação.
Trinomiologia: o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio etário infância-mocidade-adultidade-maturidade.
Antagonismologia: o antagonismo genialidade / imbecilismo; o antagonismo megatrafor / megatrafar; o antagonismo maturidade consciencial / maturidade cronológica; o antagonismo autolucidez precoce / infantilidade permanente.
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Paradoxologia: o paradoxo social exploração das genialidades individuais–manutenção das mediocridades coletivas; o paradoxo seriexológico existências gerando trafores–existências desperdiçando trafores.
Politicologia: as políticas públicas sócio-educativas em favor dos infra e superdotados;
a trafarocracia; a vulgocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo.
Fobiologia: a criticofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome de Cinderela; a síndrome de
Peter Pan; a síndrome da autovitimização; a síndrome da subestimação; a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da Baratrosfera.
Maniologia: a riscomania; a megalomania.
Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço; a mitificação dos talentos pessoais.
Holotecologia: a patopensenoteca; a trafaroteca; a traforoteca.
Interdisciplinologia: a Perdologia; a Parapatologia; a Autenganologia; a Despriorologia; a Desviaciologia; a Autassediologia; a Conscienciometrologia; a Perfilologia; a Consciencioterapia; a Parapedagogiologia; a Traforologia; a Trafarologia; a Proexologia; a Conviviologia;
a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança precoce; a criança prodígio; a conscin prodígio antissocial;
a conscin prodígio explorada; a conscin prodígio anticosmoética; a conscin baratrosférica;
a consciência podálica; a conscin eletronótica; a conscin superdotada; a conscin genial; a conscin
portadora de altas habilidades; a conscin polivalente; a conscin poliédrica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o desportista talentoso; o artista genial;
o acadêmico; o ph-Deus; o pré-serenão; o minidissidente ideológico; o retomador de tarefa;
o evoluciente; o inversor existencial; o reciclante existencial.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a desportista talentosa; a artista genial;
a acadêmica; a ph-Deusa; a ph-Diva; a pré-serenona; a minidissidente ideológica; a retomadora
de tarefa; a inversora existencial; a reciclante existencial; a evoluciente.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens inadaptatus; o Homo sapiens proexophobicus; o Homo sapiens vulgaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: precocidade desperdiçada mínima = a de curta duração, temporária, corrigida e retomada a tempo de não comprometer a autoproéxis; precocidade desperdiçada máxima
= a de longa duração, permanente, sem correção, gerando a ectopia proexológica da conscin
adulta inadaptada, séria candidata a condição de melancolia extrafísica (melex).
Culturologia: a cultura medíocre da preferência pelos exemplos de personalidades multitalentosas entretanto na condição evolutiva de meros pré-serenões vulgares.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, na ordem patológica, 3 condições, básicas,
mantenedoras da precocidade desperdiçada:
1. Autoignorância: o talento pessoal não identificado; a ignorância quanto aos trafores
pessoais; o apedeutismo quanto ao próprio microuniverso consciencial; o desconhecimento
absoluto da Paragenética.
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2. Indiscernimento: o talento pessoal não valorizado; o megapoder pessoal subestimado; o autassédio anulando as autopotencialidades.
3. Egocentrismo: o talento pessoal mal empregado; a aplicação exclusivamente egocêntrica das autopotencialidades; a anticosmoética nas manifestações pessoais.
Caracterologia. Consoante à Intrafisicologia, somente o talento inato na fase inicial da
vida humana, sem o devido emprego do autodiscernimento e da Cosmoética, não é garantia de
plena execução da programação existencial, ao modo desses 4 tipos de perfis, classificados segundo a natureza do megatrafor:
1. Somaticidade: o exímio desportista, conscin podálica, milionário, tornado mártir.
2. Energossomaticidade: a talentosa vedete-mirim de auditório tornada garota-propaganda de bebida alcoólica.
3. Psicossomaticidade: o artista estrela infantil anjinho tornado desempregado
toxicômano adulto.
4. Mentalsomaticidade: o geniozinho precoce tornado robô existencial.
Qualidade. De acordo com a Evoluciologia, a precocidade pode ser sinal de inteligência
evolutiva (IE) ou tão só mera automimese dispensável. O nível das capacidades inatas torna-se
secundário em relação à qualidade da aplicação cosmoética dos potenciais pessoais, dentro da
cronêmica da proéxis. Nem toda genialidade é cosmoética.
Materpensene. Pela Traforologia, o cultivo do megatrafor como materpensene pessoal
é conquista evolutiva pessoal, alcançada com base no autesforço contínuo, na autocrítica e no autodiscernimento, indicando evidente nível de autocoerência quanto aos talentos conscienciais
e objetivos existenciais.
Terapeuticologia. Com base na Consciencioterapia, a profilaxia do desperdício dos talentos inatos se faz através da contínua reeducação e reperspectivação do emprego lúcido e interassistencial dos megatrafores, mensurada pelo saldo do binômio aportes existenciais–gestações
conscienciais. A identificação precoce das diretrizes da autoproéxis balizam o emprego lúcido
dos megatrafores pessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a precocidade desperdiçada, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
02. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
04. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
05. Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
06. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
07. Esbanjamento consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
09. Megatrafor: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
11. Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Reversão existencial: Recexologia; Homeostático.
14. Sucumbência: Parapatologia; Nosográfico.
15. Vocação frustrada: Autoproexologia; Nosográfico.
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A PRECOCIDADE PODE SER SINAL DE RESPONSABILIDADE MULTIDIMENSIONAL. O AUTODISCERNIMENTO LÚCIDO
É O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DOS MEGATRAFORES PESSOAIS EM PROL DA MAXIPROÉXIS GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem aplicando os megatrafores de acordo com
a autoproéxis ou ainda hoje desperdiça talentos nobres? Qual a extensão do emprego consciente
dos trafores pessoais: inativos, visando o próprio ego ou a favor de todos?
Bibliografia Específica:
01. Artoni, Camila; Inteligência Sob Controle; Galileu; Reportagem; Revista; Mensário; N. 139; Seção:
Educação; 13 enus.; 2 fichários; 11 fotos; 32 ilus.; 1 site; 2 tabs.; 3 refs.; Rio de Janeiro, RJ; Fevereiro, 2003; páginas 50
a 57.
02. Favretto, Viviane; Garoto Curitibano Superdotado Não consegue Escola; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 81; N. 25.667; Seção: Local; 1 foto; Curitiba, PR; 28.01.2000; página 9.
03. Fox, Douglas S.; The Inner Savant; Discovery; Revista; Mensário; Vol. 32; N. 2; 4 fotos; Nova York,
N.Y.; EUA; páginas 44 a 49.
04. Ganry-Tardy, Marie-Noelle; A Dificuldade de Ser Superdotado; Viver Mente & Cérebro; Reportagem;
Revista; Mensário; Ano XIII; N. 142; 3 fotos; 3 refs.; São Paulo, SP; Novembro, 2004; páginas 64 a 67.
05. Gazeta do Povo; Redação; Índice de Superdotados chega a 8% dos Estudantes; Jornal; Diário; Ano 81;
1º Caderno; Seção: Local; 1 entrevista; 1 enu.; 1 fichário; 1 foto; Curitiba, PR; 11.04.99; página 13.
06. Gois, Antônio; País desperdiça Pequenos “Gênios”; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 80;
N. 25.925; Caderno: Cotidiano; Subseção: Talento em Risco; 1 fichário; 4 fotos; São Paulo, SP; 26.03.2000; Capa do caderno e páginas 2 e 3.
07. Idem; Pressão por Filho Inteligente é Prejudicial, alertam Pediatras; Entrevista: Thomas Berry Brazelton e Joshua Sparrow; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 84; N. 27.627; Seção: Entrevista da 2a; 1 fichário;
1 foto; São Paulo, SP; 22.11.04; página A 14.
08. Gonsales, Magali Sonia; Superdotados: Precocidade Infantil e Genialidade; Revista Cristã de Espiritismo; Reportagem; Revista; Bimensário; Ano 2; N. 8; Seção: Especial; 3 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; Setembro-Outubro,
2000; páginas 40 a 42.
09. Mendonça, Martha; O que Fazer com Tanto Talento?; Época; Reportagem; Revista; Semanário; N. 417;
Seção: Educação; 1 enu.; 4 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; 15.05.06; páginas 102 e 103.
10. Moherdauí, Bel; Proibido para Menores (de 132); Revista da Folha; Semanário; Ano 9; N. 401; Seção:
Capa; 6 fotos; São Paulo, SP; 16.01.2000; páginas 3 a 14.
11. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.;
8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 380.
12. Zero Hora; Redação; Adaptação é Um Desafio; Tabloide; Diário; Ano 40; N. 13.820; Seção: Escola;
2 enus.; 2 fichários; 2 fotos; Porto Alegre, RS; 23.06.03; Capa e página 3.
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PRECOCIDADE INTERMISSIVISTA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A precocidade intermissivista é o ato ou efeito de a conscin, homem ou
mulher, manifestar antecipadamente comportamento homeostático, hígido, saudável, sendo atípico, singular ou fora da média, com base nas verpons trabalhadas em Curso Intermissivo (CI) recente, expressando o vanguardismo autevolutivo das ideias inatas pessoais pró-invéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra precoce deriva do idioma Latim, praecox, “que vem antes do
tempo (com respeito aos frutos e plantas); precoce; prematuro; lampo; temporão”, e este de praecoquere, “apressar a maturação de; amadurecer cedo”. Apareceu no Século XIX. O prefixo inter
provém do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão procede também do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de
mittere, “deixar ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Manifestação intermissivista antecipada. 2. Genialidade intermissivista. 3. Superdotação intermissivista precoce. 4. Singularidade intermissivista inata. 5. Expressão inata pró-invéxis.
Neologia. As 3 expressões compostas precocidade intermissivista, precocidade intermissivista inconsciente e precocidade intermissivista autoconsciente são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Manifestação intermissivista tardia. 2. Expressão antecipada do megatrafar. 3. Precocidade baratrosférica. 4 Automimese precoce dispensável. 5. Expressão inata
antinvéxis.
Estrangeirismologia: o nível de background intermissivo; os aftereffects intermissivos;
o know-how evolutivo; a intelligentsia precoce; a awareness evolutiva; os frames of mind explicitadores do megacurriculum intermissivo; o reestabelecimento do rapport paraprocedencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Interassistenciologia.
Coloquiologia: a manifestação fora da curva, ao ser antecipada e hígida.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal intermissivista; os genopensenes; a genopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopensênica desde a infância; o materpensene holobiográfico emergente naturalmente desde a fase
púbere; o holopensene interassistencial aplicado precocemente; o holopensene e a holosfera da
maturidade precoce.
Fatologia: a precocidade intermissivista; a manifestação evoluída antecipada; a autolucidez precoce; o fato de a conscin demonstrar o próprio nível consciencial desde a vida fetal; a Escala Evolutiva das Consciências; os trafores manifestos desde tenra idade; a descoberta do megatrafor durante a fase infantil; a recin proativa do megatrafar na mocidade; a autoprofilaxia lúcida
antecipada; a evitação dos engodos desviantes da Socin, ainda patológica; a profilaxia dos deslumbramentos com ilusões intrafísicas; a prudência imberbe; o autodiscernimento adolescente liquidando com os pecadilhos mentais; a omissão superavitária (omissuper) entendida e aplicada
desde a mocidade; o bom aproveitamento da Era da Fartura; a superação do porão consciencial;
as crises de crescimento ainda na adolescência originadas pelo atraso proéxico; as conquistas intraconscienciais evoluídas realizadas na adolescência; a força da decisão antecipada; a antevidência proexológica; a singularidade interassistencial descoberta em tenra idade; a catálise evolutiva;
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a consecução retilínea das cláusulas da autoproéxis desde a mocidade; a autoconfirmação da necessidade em priorizar o prioritário; a tendência intelectual manifesta desde a infância; a nutrição
intelectual autoconsciente; a priorização das tertúlias pelo jovem inversor; a priorização da docência conscienciológica internacional desde a adolescência; a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN); a Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); a autocriticidade precoce; a exposição juvenil da lógica cosmoética ímpar;
a inortodoxia evolutiva; a autopercuciência imberbe; a superdotação evolutiva; o delineamento
precoce da megagescon; a antevisão do compléxis programado desde a mocidade; a precocidade
intermissivista enquanto indício do direcionamento para a conquista da desperticidade.
Parafatologia: o domínio precoce da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermissivo sobrepujando a instintividade; o valor da vivência intermissiva em comunex avançada, mesmo se efêmera; a recuperação, ainda na adolescência, dos cons magnos;
a nulificação parafisiológica da infância; a responsabilidade multidimensional com a família nuclear, mesmo em período adolescente; a força atuante da paraprocedência pessoal; a importância
da identificação precoce das sinaléticas energéticas; o despertamento parapsíquico saudável na
mocidade; os parafenômenos decorrentes da produção proexológica antecipada; a identificação
consciente e objetiva do amparador extrafísico pessoal em tenra idade; as extrapolações parapsíquicas vivenciadas de modo lúcido desde a adolescência; a meta do funcionamento consciente da
ofiex até os 40 anos de idade; a parentrevista com Serenão durante fase preparatória da proéxis;
a conquista da desperticidade sendo coroamento do automaxiplanejamento invexológico; o saldo
da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tridotação-Cosmoética; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz manifesto lucidamente de
maneira precoce; a priorização em tenra idade do sinergismo Holoteca-Holociclo.
Principiologia: o princípio do “isso não é para mim”; o princípio da evolução permanente, aplicado inclusive antes da maturidade biológica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) elaborado desde a pré-adolescência; a cláusula pétrea da autoproéxis enquanto alínea megaprioritária do código de conduta do inversor existencial.
Teoriologia: a teoria do restringimento consciencial na ressoma; a teoria da evolução
consciente; a teoria e prática dos Cursos Intermissivos.
Tecnologia: a autorresponsabilidade evolutiva na opção pela técnica da invéxis; a técnica do invexograma embasando a autopesquisa das precocidades; a técnica do conscienciograma
explicitando o valor da consciência; o estudo da autoparagenética através do emprego da técnica
do autoparassociograma.
Voluntariologia: os Grinvexes (Grupos); a Sinvéxis (Semana); o Cinvéxis (Congresso);
o voluntariado conscienciológico lúcido desde a pré-adolescência; a perspicácia evolutiva em
dedicar-se ao voluntariado conscienciológico através da docência conscienciológica itinerante
desde a juventude.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico alameda técnica de viver.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisível das Semiconsciexes.
Efeitologia: os efeitos progressivos do primado da inteligência evolutiva (IE); o efeito
centrípeto de definir precocemente o megafoco interassistencial proéxico; o efeito dominó da
conquista precoce e manutenção de neopatamar interassistencial; o efeito das decisões lúcidas
antecipadas.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas derivando em neossinapses magnas;
as neossinapses oriundas da descoberta do automacrossoma.
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Ciclologia: o ciclo tarístico talentos pessoais–gestações conscienciais; o ciclo liderança
interassistencial intermissiva–liderança interassistencial intrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a assunção lúcida da inversão existencial; a exemplificação lúcida da inteligência evolutiva; a participação lúcida em equipin evoluída; a vivência lúcida da amizade raríssima; a prática lúcida do autabsolutismo; a conquista lúcida da autodesperticidade; a instalação
lúcida da autofiex.
Binomiologia: o binômio traços intraconscienciais–maturidade evolutiva; o binômio infância breve–maturidade perpétua; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis desde tenra idade;
o binômio proexológico recebimento-retribuição; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio hiperacuidade precoce–autocosmovisão.
Interaciologia: a interação juvenil autodisposição física–autodisposição intelectual;
a interação manifestação precoce homeostática–chacota da Socin Patológica; a interação precocidade intermissivista–Paramatemática; a interação amizade raríssima–autotransafetividade;
a interação precocidade autevolutiva–autossíntese consciencial.
Crescendologia: o crescendo precocidade intermissivista–acúmulo de jubileus evolutivos.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio atrator ressomático–amparo extrafísico–aglutinação de assistentes; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia.
Polinomiologia: o polinômio Curso Intermissivo–invéxis–liderança multidimensional–
–pioneirismo evolutivo; a precocidade possível no polinômio etário infância-mocidade-adultidade-maturidade.
Antagonismologia: o antagonismo genialidade / imbecilidade; o antagonismo autolucidez precoce / infantilidade permanente; o antagonismo autoparapsiquismo precoce sadio / autoparapsiquismo prematuro doentio; o antagonismo megatrafor / megatrafar; o antagonismo maturidade consciencial / maturidade cronológica.
Paradoxologia: o paradoxo da infância madura; o paradoxo do infante com força presencial veemente e cosmoética; o paradoxo de alta capacidade não significar êxito.
Politicologia: a traforocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a invexocracia;
a proexocracia; a cognocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço denotando superdotação evolutiva.
Filiologia: a invexofilia.
Sindromologia: a antítese da síndrome do infantilismo; o avesso da síndrome de Peter Pan.
Maniologia: a ausência de riscomania enquanto profilaxia da autoproéxis.
Mitologia: o mito do dom recebido sem autesforço; a mitificação infantil dos talentos
pessoais.
Holotecologia: a retrocognoteca; a intermissioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Perfilologia; a Autopriorologia; a Conscienciometrologia; a Traforologia; a Proexologia; a Invexologia; a Evoluciologia;
a Despertologia; a Semiconsciexologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança evolutivamente prodígio; a conscin intermissivista genial; a conscin polivalente; a conscin exemplarista; a conscin lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o jovem autor; o agente retrocognitor inato.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a jovem autora; a agente retrocognitora inata.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens exemplaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: precocidade intermissivista inconsciente = a manifestação precoce da
conscin sem autocognição da condição rara do comportamento, do conteúdo paragenético ínsito
e desdobramentos proexológicos; precocidade intermissivista autoconsciente = a manifestação
precoce da conscin com autocognição da condição rara do comportamento, do conteúdo paragenético ínsito e desdobramentos proexológicos.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade precoce.
Vocação. A consciência já demonstra quem é desde a infância. Independentemente da
idade, os traços intraconscienciais já trazem à tona o grau de maturidade evolutiva da consciência.
O gabarito consciencial pode ser verificado através do universo de interesses, tendências e preferências da conscin infante. São as primeiras evidências da vocação evolutiva.
Taxologia. No contexto da Cronoproexologia, eis, em ordem funcional, 4 exemplos de
categorias de precocidade intermissivista autolúcidas:
1. Pré-adolescente: manifesta dos 10 anos e 1 dia até aos 15 anos de idade.
2. Adolescente: manifesta dos 15 anos e 1 dia até aos 20 anos de idade.
3. Pós-adolescente: manifesta dos 20 anos e 1 dia até aos 26 anos de idade.
4. Adulta: manifesta dos 26 anos e 1 dia até aos 40 anos de idade.
Autoproéxis. A emersão precoce dos talentos pessoais promove a superação relativa do
restringimento da ressoma, demonstrando o nível de background intermissivo. Com isso, a singularidade interassistencial pode ficar ressaltada, fornecendo o caminho das pedras para desenvolvimento da autoproéxis. Quando autolúcida, a precocidade intermissivista pode fundamentar a autoconfiança desde a juventude, levando a conscin a maior nível de anticonflitividade íntima.
Casuísticologia. No contexto da Fatologia, eis, em ordem alfabética, 13 exemplos de
precocidades intermissivistas já exemplificados por integrantes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), (Ano-base: 2014), podendo auxiliar na avaliação invexométrica (precocidade) do praticante da técnica da invéxis:
01. Autor. Exemplificação do autorado conscienciológico em livro tarístico desde os 24
anos de idade física.
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02. Congressista. Exemplificação da pesquisa conscienciológica em Congresso Internacional da Conscienciologia desde os 14 anos de idade física.
03. Desperto. Exemplificação do posicionamento da autodesperticidade desde os 35
anos de idade física.
04. Docente. Exemplicação da docência conscienciológica desde os 17 anos de idade física.
05. Duplista. Exemplificação da vivência da dupla evolutiva libertária desde os 19 anos
de idade física.
06. Epicon. Exemplificação do epicentrismo consciencial desde os 25 anos de idade física.
07. Independente. Exemplificação da condição de pesquisador independente desde os
35 anos de idade física.
08. Líder. Exemplificação da coordenação de Instituição Conscienciocêntrica desde os
19 anos de idade física.
09. Personalidade consecutiva. Exemplificação da autopersonalidade consecutiva desde os 34 anos de idade física.
10. Projetor. Exemplificação da projeção consciente desde os 5 anos de idade física.
11. Tenepessista. Exemplificação da prática diária da tenepes desde os 19 anos de idade
física.
12. Verbetógrafo. Exemplificação da defesa de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia desde os 15 anos de idade física.
13. Voluntário. Exemplificação do voluntariado conscienciocêntrico de liderança desde
os 11 anos de idade física.
Pioneirismo. A invéxis incute ao intermissivista a assunção de maior liderança multidimensional e pioneirismo evolutivo, pois a conscin vai na contra-mão do fluxo da Socin ainda patológica. Praticar a invéxis coloca a conscin, antecipadamente, na posição de protagonista interassistencial.
Responsabilidade. Daí deriva-se a relação entre autoproéxis e pesquisa das precocidades. O pioneirismo evolutivo frente ao grupocarma está calcado nos trafores, estando, em consequência, associado à proéxis pessoal. Ao manifestar trafores de maneira precoce, rara, fora da curva, o intermissivista expõe o talento inato e o potencial interassistencial próprio, podendo delinear
as conquistas evolutivas futuras a partir da singularidade interassistencial.
Jubileu. A consequência lógica da precocidade intermissivista, quando sustentada ao
longo da vida, é a conquista de série de jubileus evolutivos, a exemplo dos 50 anos de autorado,
desperticidade, docência, duplismo, epicentrismo, tenepes e voluntariado. Saber implica responsabilidade. O Curso Intermissivo foi criado para gerar frutos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a precocidade intermissivista, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
03. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
06. Autopensene inato raro: Autopensenologia; Homeostático.
07. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
08. Despertamento parapsíquico precoce: Parapercepciologia; Neutro.
09. Inversão interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Inversor intelectual: Invexometrologia; Homeostático.
Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Nulificação da infância: Autevoluciologia; Homeostático.
Precocidade desperdiçada: Perdologia; Nosográfico.
Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.

AO EXPOR A DIMINUIÇÃO DO GAP ENTRE A MANIFESTAÇÃO INTRA E EXTRAFÍSICA, A PRECOCIDADE INTERMISSIVISTA PODE SER O PRIMEIRO SINAL DA CONDIÇÃO
DE MINIPEÇA AUTOLÚCIDA NO MAXIMECANISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista, já mapeou as realizações cosmoéticas precoces realizadas nesta vida intrafísica? Qual conteúdo ínsito foi identificado sobre a autossingularidade proexológica?
Bibliografia Específica:
1. Colpo, Filipe; Fundamentos do Maxiplanejamento Invexológico; Artigo; Anais do X Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-19.07.12; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 3; Seção:
Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 22 enus.; 1 nota; 10 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2011; páginas 423 a 443.
2. Nonato, Alexandre; Invexograma: Auto-avaliação da Invéxis; Artigo; I Congresso de Verponologia; Foz
do Iguaçu, PR; 13-15.07.07; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 2; 2-S; Seção: Conferência; 1 E-mail; 4 enus.;
1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
Julho-Setembro, 2007; páginas 77 a 81.
3. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos.
155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 204, 207 e 208.
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
704 a 707.
5. Winner, Ellen; Crianças Superdotadas: Mitos e Realidades (Gifted Children: Myths and Realities); trad.
Sandra Costa; 290 p.; 11 caps.; 5 citações; 18 enus.; 46 ilus.; 713 refs.; alf.; 25 x 18 cm; enc.; Artmed; Porto Alegre, RS;
1998; páginas 11 a 19.
6. Zaslavsky, Alexandre; Precocidade, Prematuridade e Invéxis; Artigo; Anais do XIII Simpósio do Grinvex;
8 refs.; 1 apênd.; espiralado; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Porto Alegre, RS; Fevereiro, 2003; páginas 84 a 94.

F. C.

Enciclopédia da Conscienciologia

PREÇO

17759

DA
AUTOPARAPERCEPTIBILIDADE
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O preço da autoparaperceptibilidade é o valor intrínseco exigido pelas
consequências do autoconhecimento e da vivência pessoal das verdades relativas de ponta, inéditas, avançadas, teáticas, momentosas e renovadoras, no contexto da atual Sociedade Intrafísica
(Socin), ainda patológica, fornecidos pela Autoparapercepciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo preço vem do idioma Latim, pretium, “preço; valor; mérito; utilidade; recompensa; salário”. Surgiu no Século XIII. O primeiro elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O segundo elemento de composição
para deriva do mesmo idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo percepção provém do idioma Latim, perceptio, “compreensão; faculdade de perceber; ação de colher; colheita”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Valor da autoparaperceptibilidade. 2. Consequências da autoparaperceptibilidade. 3. Avaliação da autoparaperceptibilidade. 4. Exigências da paraperceptibilidade. 5. Custo da paraperceptibilidade.
Neologia. As 4 expressões compostas preço da autoparaperceptibilidade, preço da autoparaperceptibilidade baixo-alto, preço da autoparaperceptibilidade barato-caro e preço da autoparaperceptibilidade exorbitante são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Conscin casca-grossa. 2. Conscin trancada. 3. Conscin monovisual. 4. Antiparapsiquismo.
Estrangeirismologia: o Paraperceptarium; o Projectarium; o breakthrough parapsíquico pessoal; o strong profile parapsíquico; o custo de manutenção do autequilíbrio em períodos under attack.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Parapercepciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autoconsciência dos revertérios subsequentes aos patopensenes emitidos; a sensibilidade aos pertúrbios das contrapensenizações avessas à tares; a flexibilidade autopensênica requerida pela vida interdimensional.
Fatologia: o fato de cada conhecimento ter preço evolutivo; o preço da não omissão perante as realidades interdimensionais vivenciadas; o preço da incompreensão pela massa humana
iludida pela quadridimensionalidade; o preço do descrédito apriorístico da Ciência Eletronótica;
o preço do autenfrentamento sem as máscaras sociais da intrafisicalidade.
Parafatologia: o preço da autoparaperceptibilidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a intermissividade educativa;
o parafato de os parafenômenos ainda representarem bom preço na praça da evolução; o preço
pelo fim da amaurose multidimensional; o descarte do refrigério amnésico do restringimento ressomático inicial; o labor de autodesrepressão parapsíquica; o levantamento das cortinas por detrás
do palco intrafísico; o impacto da leitura multidimensional das realidades circundantes; a apreensão das mazelas humanas nos acoplamentos interconscienciais; as recins compelidas pela maior
compreensibilidade da dinâmica do Cosmos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo potencial assistencial–potencial parapsíquico–potencial
cosmoético.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da autorresponsabilidade advinda da paracognicibilidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo a autexpressão multidimensional.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: as técnicas parapsíquicas; as técnicas de autodomínio parapsíquico; a Paratecnologia interassistencial desassediadora.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parafenoenologistas.
Efeitologia. Sob a ótica da Autoparapercepciologia, a autoparaperceptibilidade gera de
imediato, pelo menos, 4 efeitos básicos, aqui dispostos na ordem funcional:
1. Interpretação do conteúdo: a mensagem do parafenômeno.
2. Diagnóstico: a sanidade ou a patologia do parafenômeno.
3. Aplicação da neoparacognição: o saldo da paravivência.
4. Registro: a presença ou ausência da comunicação da paravivência.
Neossinapsologia: o empenho no entrosamento coerente das paraneossinapses à rede
sináptica existente.
Ciclologia: os percalços no ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o preço social do autoposicionamento no contrafluxo da Socin Patológica; o preço parassocial pelo aumento da demanda interassistencial extrafísica; o preço intraconsciencial no dever interassistencial da iscagem consciencial lúcida; o preço parafenomênico no desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido; o preço intelectivo na complexificação das análises
multidimensionais; o preço tarístico da responsabilidade pelo acervo de paracognições; o preço
cosmoético da incorruptibilidade exigida pela autoparaperceptividade sadia.
Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio potencial assistencial–potencial parapsíquico; o binômio rotinas úteis–hábitos saudáveis; o binômio Tecnologia-Paratecnologia.
Trinomiologia: o trinômio assistencial arco voltaico craniochacral–tenepes–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo percepção / parapercepção; o antagonismo animismo / parapsiquismo; o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo experimentador
parapsíquico / delirante imaginativo; o antagonismo preço da autoparaperceptibilidade / preço
da ignorância.
Paradoxologia: o paradoxo da autolucidez evolutiva preferir as amargas verdades às
doces mentiras.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à conquista e sustentação da autodesperticidade.
Filiologia: a parapsicofilia; a raciocinofilia; a gnosiofilia; a neofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a idolofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Multidimensiologia; a Extrafisicologia; a Projeciologia; a Autocogniciologia; a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: preço da autoparaperceptibilidade baixo-alto = a manifestação parafenomênica pessoal sadia, enriquecedora e evolutiva para a conscin com bom saldo interassistencial
na FEP; preço da autoparaperceptibilidade barato-caro = a manifestação parafenomênica para
a conscin semipossessa por assediador extrafísico; preço da autoparaperceptibilidade exorbitante
= a manifestação parafenomênica para a conscin parageneticamente possessa, cronicificada, antiga.
Culturologia: a Multiculturologia da Parapercepciologia Interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o preço da autoparaperceptibilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
04. Autoproéxis parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
05. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
06. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Marca parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
Parapolimatia: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
Paratecnologia da intelecção: Parapercepciologia; Homeostático.
Pedágio parapsíquico: Parapercepciologia; Neutro.
Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
Preço do ideal: Holomaturologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA PARAPERCEPTIBILIDADE É INERENTE
A TODA CONSCIN, HOMEM OU MULHER. A DIFERENÇA
ESTÁ NO PATAMAR DO DESENVOLVIMENTO SADIO, COSMOÉTICO E INTERASSISTENCIAL DOS PARAFENÔMENOS.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com a autoparaperceptibilidade?
Qual o nível de sanidade da própria paraperceptibilidade para você?
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PREÇO DA VERPON
(VERPONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O preço da verpon é o valor exigido pelas consequências da crise de crescimento gerada pelo autoconhecimento e a vivência pessoal, grupal e digna da verdade relativa de
ponta, inédita, avançada, teática, momentosa e renovadora, dentro da atual Sociedade Intrafísica
(Socin) ainda patológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo preço vem do idioma Latim, pretium, “preço; valor; mérito; utilidade; recompensa; salário”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo verdade deriva também do idioma
Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”. Apareceu no mesmo Século XIII. A palavra
relativa provém igualmente do idioma Latim, relativus, “relativo a”. Surgiu em 1536. O termo
ponta procede do mesmo idioma Latim, puncta, “estocada; golpe de ponta”, e este de pungere,
“picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. Apareceu também no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Valor da verpon. 2. Avaliação da verpon. 3. Exigências da verpon.
Neologia. As 3 expressões compostas preço da verpon, preço mínimo da verpon
e preço máximo da verpon são neologismos técnicos da Verponologia.
Antonimologia: 1. Verdade comum insignificante. 2. Barateamento da obviedade.
Estrangeirismologia: o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da vontade férrea.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da neoideia; os neografopensenes; a neografopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal.
Fatologia: o preço da verpon; a avaliação da verpon; o valor da verdade relativa de ponta; o preço do conhecimento avançado; a neoverpon; a neoideia; o neoconstructo; o neopensene;
a neoperspectiva; a neoteoria; a neotécnica; a neoteática; a neorrealidade; a neoárea; o neoempreendimento; o neologismo; a verpon chegando e gerando contrafluxos; a estranheza; a singularidade do conceito; a inovação perturbadora; o ato de clarear problemas, pendências, dilemas e conflitos; os conflitos de interesse; os conflitos de gerações; a verpon como recuperadora, regeneradora, requalificadora, renovadora e recicladora da qualidade da vida humana; o pedágio para as
conquistas expressivas; o pré-requisito para os conhecimentos magnos; a crise de crescimento
consciencial; o visto de entrada para os locais de eleição; as barreiras sanitárias; o verdadeiro preço interpessoal, doméstico, social, convivencial, intelectual, profissional e afetivo das verdades
relativas de ponta; o contrafluxo das interioroses; as apriorismoses; os conservantismos; os porões
conscienciais; o misoneísmo; o provincianismo; os tradicionalismos bolorentos; os regressismos;
os preconceitos; as superstições; as idiossincrasismos; os autassédios; o momento da viragem
existencial; a minimização de males e pertúrbios; as pressões externas ao modo de galardões da
evolução consciencial.
Parafatologia: as recompensas pela euforin, a primener, o cipriene, o extrapolacionismo
parapsíquico, a ofiex e a desperticidade.
III. Detalhismo
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Neossinapsologia: as neossinapses; as parassinapses; as neoparassinapses; as novas
ideias e as sinapses livres produzindo constructos factíveis.
Enumerologia: a eliminação de erros; o corte dos enganos; o descarte dos deslizes; a rejeição das distorções; o afastamento das falhas; a evitação das omissões deficitárias; a recusa das
contradições; a diminuição dos trafares.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Trinomiologia: o trinômio neofilia-neologia-Heurísticologia; o trinômio neoverponneoteoria-neoperspectiva; o trinômio verdades-neoideias-neologismos.
Antagonismologia: o antagonismo autor / plagiador; o antagonismo conscin questionadora / conscin crédula.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: as neofobias.
Mitologia: os mitos.
Holotecologia: a dissencioteca; a controversioteca; a consciencioteca; a evolucioteca;
a ideoteca; a ciencioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Verponologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Heuristicologia; a Autopesquisologia; a Cogniciologia; a Autodiscernimentologia;
a Coerenciologia; a Neotecnologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Paratecnologia;
a Holotecologia; a Infocomunicologia; a Fatuística; a Parafatuística; a Refutaciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin despreparada
para a reciclagem ideológica; a pessoa neofóbica; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o conservador; o patrulheiro ideológico; o objetor
de consciência; o minidissidente; o evoluciente; o reciclante existencial; o tenepessista; o tertuliano; o inversor existencial; o agente retrocognitor; o professor; o intelectual; o escritor; o pesquisador; o duplista; o cognopolita; o intermissivista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o ofiexista; o defensor da verpon.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a conservadora; a patrulheira ideológica; a objetora de consciência; a minidissidente; a evoluciente; a reciclante existencial; a tenepessista; a tertuliano; a inversora existencial; a agente retrocognitora; a professora; a intelectual; a escritora;
a pesquisadora; a duplista; a cognopolita; a intermissivista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a ofiexista; a defensora da verpon.
Hominologia: o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: preço mínimo da verpon = aquele pago por quem afirma, verbalmente,
a própria convicção sobre alguma verdade relativa de ponta; preço máximo da verpon = aquele
pago por quem escreve e publica o livro técnico em defesa de alguma verdade relativa de ponta.
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Culturologia: os idiotismos culturais.
Antagonismos negativos: as manifestações das personalidades contra as verpons. Eis,
por exemplo, na ordem alfabética, 100 fatores ou efeitos secundários – antagonismos negativos –
operando contra as verpons construtivas e compondo o alto preço pago pela implantação de
quaisquer verdades relativas de ponta, nesta dimensão, avançando no contrafluxo dos interesses
terra-a-terra das consciências, conscins e consciexes, quando neofóbicas:
01. Absolutismos.
02. Absurdismos.
03. Ameaças.
04. Amestramentos.
05. Amoralidades.
06. Atravessamentos.
07. Autocracias.
08. Baixarias.
09. Banditismos.
10. Barbáries.
11. Beatices.
12. Belicismos.
13. Boatarias.
14. Caciquismos.
15. Calúnias.
16. Camarilhas.
17. Capachismos.
18. Cartelizações.
19. Censuras.
20. Chauvinismos.
21. Coerções.
22. Colonialismos.
23. Contravenções.
24. Corporativismos.
25. Crueldades.
26. Demagogismos.
27. Descaramentos: cabotinismos.
28. Desvirtuamentos.
29. Dinastismos.
30. Ectopismos.
31. Enganações.
32. Escravagismos.
33. Estigmatizações.
34. Exclusivismos.
35. Exibicionismos.
36. Facciosismos.
37. Factoides.
38. Falácias.
39. Falsificações.
40. Fanatismos.
41. Fobias.
42. Grampismos.
43. Hegemonias.
44. Hermetismos.
45. Hostilidades.
46. Igrejismos.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Ilicitudes.
Imperialismos.
Incompreensões.
Infâmias.
Iniquidades.
Injustiças.
Interprisões.
Intolerantismos.
Invejas.
Lobismos.
Ludopatias.
Mafiocracias.
Malentendidos.
Malevolências.
Maniqueísmos.
Megalomanias.
Mesquinharias.
Minidissidências.
Misantropismos.
Mistificações.
Modismos.
Monopolismos.
Muralhamentos.
Ostracismos.
Paixões.
Paranoias.
Paroquialismos.
Patrulhamentos.
Perseguições.
Petulâncias.
Piratarias.
Plagiarismos.
Politicagens.
Poluições.
Proselitismos.
Racismos.
Radicalismos.
Repressões.
Retoricismos.
Sabotagens.
Sadismos.
Sarcasmos.
Segregacionismos.
Semipossessões.
Sociopatias.
Terrorismos.
Toxicomanias.
Traições.
Trambicagens.
Ultrajes.
Usurpações.
Vandalismos.
Vaniloquências.
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100. Xenofobismos.
Antagonismos positivos: as verpons contra as negatividades das personalidades. Apesar
dos antagonismos negativos, obviamente, sempre vale muito o empenho libertário das consciências em função, por exemplo, na ordem alfabética, destas 100 realidades antigas – antagonismos
positivos – combatidas pelas verdades relativas de ponta, chegando e operando frontalmente, de
surpresa, objetivando a eliminação do pior:
01. Acidentologias.
02. Acobertamentos: porque desvela as ocultações.
03. Amauroses: porque traz luz para pontos ignorados.
04. Antiassistencialidades.
05. Antiecologismos.
06. Antiparapsiquismos.
07. Apedeutismos: porque diminui a ignorância.
08. Apriorismoses.
09. Argumentos: de poder; porque fala através de fatos e parafatos.
10. Armamentismos.
11. Bibliofobias: porque estimula a leitura útil.
12. Bifrontismos.
13. Burocracias.
14. Carências: porque supre deficiências.
15. Conivências: comparsarias, acumpliciamentos; porque diminui as interprisões.
16. Conservantismos: porque busca erradicar os bolsões do atraso.
17. Contemporizações.
18. Contradições.
19. Corrupções.
20. Credulidades.
21. Criminalidades.
22. Decadências.
23. Decidofobias.
24. Deficiências.
25. Dependências.
26. Derrotismos.
27. Desordens.
28. Desorientações.
29. Despotismos.
30. Desviologia.
31. Devaneios.
32. Disfarces: porque demonstra o óbvio ou a evidência contra os acobertamentos.
33. Disparates.
34. Egocentrismos.
35. Entropias: porque equilibra algum ponto confuso.
36. Erros: porque clareia alguma obscuridade.
37. Eufemismos.
38. Fascínios.
39. Fossilizações: porque apresenta neoideias.
40. Frivolidades: porque faz refletir mais profundamente.
41. Fundamentalismos.
42. Genuflexões.
43. Heterassedialidades.
44. Idiossincrasias.
45. Idiotismos culturais.
46. Ilogicidades.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Impulsividades.
Incertezas: porque mostra caminhos novos.
Incivilidades.
Incoerências.
Inconsistências.
Incorreções.
Inexatidões.
Inseguranças.
Insensatezes.
Interioroses.
Irreflexões.
Labirintos: porque aponta alguma saída funcional.
Leniências.
Liberticídios: porque elimina a melin.
Malinformações.
Maracutaias.
Marasmos.
Masoquismos.
Mediocrizações.
Mimeses.
Misérias.
Mistérios: porque esclarece a noite dos obscurantismos.
Mitomanias: porque dispensa as tolices seculares.
Mitos.
Monopólios: porque combate os donos das pseudoverdades absolutas.
Murismos: porque define posições sociais e profissionais.
Neofobias: porque traz novidades, em geral, imperdíveis.
Obcecações.
Obscurantismos: porque responde a alguma investigação.
Omissões: porque cobre alguma ausência.
Paliativos: porque aponta soluções a problemas cronicificados.
Patopensenidades.
Perdularismos.
Pertúrbios.
Placebos.
Preconceitos.
Promiscuidades.
Psicoses.
Pusilanimidades.
Regressismos.
Reprises.
Robéxis: porque expõe a neofilia.
Separatismos.
Subcerebralidades: porque evidencia a Paracerebrologia racional.
Sujeições: porque liberta as consciências dos enganos.
Superstições: porque afasta as irracionalidades.
Tabuísmos: porque combate as superstições.
Tendenciosidades.
Tiranias.
Tradicionalismos: porque descarta o bolor dos séculos.
Trafarismos.
Traficâncias.
Umbigões: porque exalta a grupalidade.
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100. Vegetalismos: porque melhora o nível cultural.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o preço da verpon, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
2. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
3. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
4. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
5. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
6. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
7. Verponarium: Verponologia; Homeostático.

A VERDADE RELATIVA DE PONTA FUNCIONAL SEMPRE
EXIGE O ESFORÇO CONSTANTE DA MANUTENÇÃO A FIM
DE SER IMPLANTADA, POUCO A POUCO, NESTA DIMENSÃO HUMANA, COMO ASSINATURA PENSÊNICA ÚTIL.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual
nível você se situa no convívio sadio com as verpons da Conscienciologia? Entre as pressões do
contrafluxo da Socin e o alívio do autoconhecimento da inteligência evolutiva, qual a qualidade
do saldo das verpons para você?
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PREÇO DO IDEAL
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O preço do ideal é o valor exigido para a conscin lúcida alcançar melhor
condição evolutiva, por meio dos autesforços, no âmbito da atual Sociedade Intrafísica (Socin)
ainda patológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo preço vem do idioma Latim, pretium, “preço; valor; mérito; utilidade; recompensa; salário”. Surgiu no Século XIII. O termo ideal procede do idioma Latim, idealis, “ideal”. Apareceu em 1842.
Sinonimologia: 1. Preço do pedágio evolutivo. 2. Preço do gargalo. 3. Valor da excelência.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo ideal: idealidade; idealismo; idealista; idealística; idealístico; idealizabilidade; idealização; idealizada;
idealizado; idealizador; idealizadora; idealizante; idealizar; idealizável.
Neologia. As 3 expressões compostas preço do ideal, preço do ideal baixo e preço do
ideal elevado são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Gratuidade do erro. 2. Facilidade da autorregressão.
Estrangeirismologia: o cost of the state of the art; a dedicação extremada à high performance autevolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do ideal evolutivo; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade pessoal; o laborioso autodisciplinamento pensênico pró-Cosmos.
Fatologia: o preço do ideal; o valor da conquista da condição ideal; o preço da tenepes;
o preço do compléxis; o preço da condição da desperticidade; o revisionismo; o reencaminhamento; a autorreeducação; o acerto de rota; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP); o preço da autevolução consciente; a privação voluntária das inclinações subcerebrais; a renúncia deliberada de
hábitos, rotinas e vícios multimilenares; o desapego às próprias certezas; a aceitação do autoposicionamento perante as verpons.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os encargos interessistenciais derivados da participação em Curso
Intermissivo pré-ressomático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da cláusula pétrea da autoproéxis.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: o aperfeiçoamento contínuo da técnica de se viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis.
Efeitologia: os efeitos evolutivamente otimizadores das recins sucessivas.
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Neossinapsologia: as novas ideias e as neossinapses livres produzindo constructos factíveis.
Ciclologia: o ciclo inexperiências-erros-retificações-acertos.
Binomiologia: o binômio objetivo-gargalo; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio custo-benefício; o binômio reconhecer trafores–admitir trafares.
Interaciologia: a interação alta aspiração–alto preço.
Crescendologia: o crescendo evolutivo de autodesafios subintrantes; o crescendo de
autesforços requeridos à autevolutividade lúcida.
Trinomiologia: o trinômio neoverpon-neoteoria-neoperspectiva; o trinômio verdades-neoideias-neologismos; o trinômio vontade-intenção-autorganização.
Antagonismologia: o antagonismo enfrentamento eovlutivo / acovardamento estagnante; o antagonismo meta realizada / meta frustrada.
Politicologia: a democracia pura; a lucidocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a leis do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a superestimação patológica dos eprcalços existenciais na síndrome da
autovitimização.
Mitologia: o mito da vida fácil; o mito da autevolução sem esforço.
Holotecologia: a dissencioteca; a controversioteca; a consciencioteca; a evolucioteca;
a ideoteca; a ciencioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Proexologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Cogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Coerenciologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens tridotatus; o Homo sapiens idealis; o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
autopensenisator; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
conscientiocentricus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: preço do ideal baixo = o valor pago pela conscin lúcida assistencial para
alcançar a condição de tenepessista veterana em duas décadas de dedicações diárias; preço do
ideal elevado = o valor pago pela conscin lúcida assistencial para alcançar a condição evolutiva
avançada de desassediada permanente total (Desperticidade).
Culturologia: a Culturologia da Holomaturologia; a cultura da auteficácia cosmoética.
Objetivo. No início, em geral, todo autesforço para se alcançar o objetivo ideal da autossuperação – o melhor, o máximo, a autocorreção, a Autocosmoética, a evolutividade, a megamaturidade, a megaprioridade – até a conscin renovadora, ou reciclante, ultrapassar o gargalo ou levantamento da poeira, exige o pedágio com preço prefixado – o desagrado, o desconforto, o incômodo, o pré-requisito, o percalço, a vicissitude, o autossacrifício –, consistindo tal estado de
coisas o resumo dos autenfrentamentos inevitáveis para qualquer consciência no percurso da autevolução.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11
categorias de preços de ideais, em geral:
01. Preço da amparabilidade ideal: a incorruptibilidade cosmoética ininterrupa prevalecendo sobre as autojustificativas amnenizantes do constrangimento íntimo.
02. Preço da autorretrocognicidade ideal: a responsabilidade pela recomposição grupocármica prevalecendo sobre a hipomnésia acobertadora dos retroerros vergonhosos.
03. Preço da cognicibilidade ideal: a aceitação da autoignorância quanto ao Cosmos
prevalecendo sobre a pseudotranquilidade das autoconvicções assentadas.
04. Preço da conscienciometricidade ideal: a omniexposição autopesquisística calculada prevalecendo sobre a pseudossegurança da imagem pública idealizada.
05. Preço da descrenciologia ideal: o omniquestionamento autesclarecedor prevalecendo sobre o lenitivo da aceitação acrítica de verdades absolutas.
06. Preço da energossomaticidade ideal: a proatividade na higienização energética
universal prevalecendo sobre o bem estar do autencapsulamento continuado.
07. Preço da holomaturidade ideal: a hiperacuidade quanto ao Cosmos prevalecendo
sobre o consolo do mundo ilusório ingenuamente criado conforme os próprios desejos.
08. Preço da interassistencialidade ideal: a omniconvivialidade interassistencial prevalecendo sobre as exigências egocêntricas de perfeição.
09. Preço da mentalsomaticidade ideal: o desenvolvimento da Heurística Neoverponológica prevalecendo sobre o inebriamento infantil pelas paixões humanas.
10. Preço da paraperceptibilidade ideal: a disponibilidade interassistencial diuturna
prevalecendo sobre a focagem nos próprios interesses do momento.
11. Preço da autoponderabilidade ideal: o apetite gastrossômico contido prevalecendo
sobre o deleite do paladar apurado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o preço do ideal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
02. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
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Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
Prioridade pessoal: Megapriorologia; Homeostático.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.
Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

À CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER,
SEMPRE VALE O ESFORÇO DE PAGAR O PREÇO JUSTO E COMPENSADOR PARA ALCANÇAR, COM AUTORGANIZAÇÃO, NÍVEIS EVOLUTIVOS MAIS AVANÇADOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já paga o preço justo para alcançar algum ideal
evolutivo? O preço pago é baixo ou elevado?
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PRECOGNIÇÃO PROJETIVA DOCENTE
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A precognição projetiva docente é o fenômeno parapsíquico assistencial
experimentado pelo docente de Conscienciologia, quando avista, descortina, percebe, prenuncia,
pressente, vê ou vislumbra evento futuro, por meio da projeção consciente, interrelacionando-o
a cursos sob a responsabilidade pessoal e a otimização da tares.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; diante; superioridade comparativa”. A palavra cognição procede também do idioma
Latim, cognitio, “ação de conhecer”, radical de cognitum e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”.
Apareceu em 1836. O vocábulo projetivo deriva do idioma Francês, projectif, de project(ion),
“projeção”, e este do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de
alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projecere, “lançar para diante”. Surgiu no Século XIX. O termo docente provém do idioma Latim, docens,
“aquele que ensina”, do verbo docere, “fazer aprender; ensinar; ensaiar alguma peça”. Apareceu
no mesmo Século XIX.
Sinonimologia: 1. Premonição projetiva docente. 2. Pré-conhecimento projetivo docente. 3. Parapercepção pré-cognitiva docente. 4. Pressentimento extrafísico docente. 5. Previsão
de fatos e parafatos pelo docente.
Neologia. As 3 expressões compostas precognição projetiva docente, precognição projetiva docente primária e precognição projetiva docente avançada são neologismos técnicos da
Projeciologia.
Antonimologia: 1. Cognição docente. 2. Prospectiva docente. 3. Percepção empática
docente. 4. Impresciência docente. 5. Retrocognição docente. 6. Prognóstico do desempenho do
aluno. 7. Precognição projetiva discente.
Estrangeirismologia: o Projetarium; o déjà vu projetivo; o Precognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida aplicada à interassistência tarística.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Precognição: conhecimento antecipado.
Coloquiologia: o escrito nas estrelas; o dito se é para ser será.
Citaciologia: – Rerum omnium magister usus (Caius Julius Cesar, 100–44 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopense pessoal da interassistencialidade; o holopensene da projetabilidade lúcida; o holopensene da precognição; o holopensene da conscientização multidimensional; os cogniciopensenes; a cogniciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autopensenidade da tares pela docência; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: os cursos de Conscienciologia promovendo recin grupal; a identidade assistencial; a assistência silenciosa; a assistência anônima; a atitude pró-proéxis; a convivência cosmoética; a estabilidade emocional; a autestima; a predomimância do mentalsoma; a autocoerência; a autodeterminação; a assistência policármica; a acabativa interassistencial bem sucedida;
a autoprontidão assistencial; a confiança nos amparadores; a eficácia da assistência prestada;
a abordagem cosmoética ao aluno no momento certo; a tares traforista, não “carregando nas tintas”; os bastidores da assistência; o patamar assistencial do professor; as autoconvicções íntimas;

Enciclopédia da Conscienciologia

17775

a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais; a precognição enquanto ferramenta pré-intermissiva, antecipatória dos resgates extrafísicos pós-dessomáticos.
Parafatologia: a precognição projetiva docente; a dupla cidadania, intra e extrafísica, do
docente projetor; a precognição auxiliando a retrocognição; a autoconscienciometria projetiva;
a precognição desencadeando a recin; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraidentidade intermissivista; as projeções amparadas; os resgates extrafísicos; a iscagem interconsciencial lúcida assistencial; o parapsiquismo exercido com lucidez; as experiências projetivas; o contato diário com os amparadores extrafísicos; o uso do parapsiquismo ao modo de ferramenta da megafraternidade; a assim e a desassim; a sinalética enegética e parapsíquica pessoal;
a tenepes dando sustentabilidade à assistência projetiva; o repasse dos efeitos positivos dos recursos parapsíquicos pessoais aos assistidos; o aprimoramento parapsíquico atrelado à vivência interassistencial cosmoética; a equipe extrafísica do professor projetor; a equipe extrafísica do assistido; o líder intermissivista multidimensional; a assistência partilhada com a equipe extrafísica; os
grupos volitativos assistenciais; as reurbanizações extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo prospectiva-precognição; o sinergismo disponibilidade
assistencial–resgate extrafísico; o sinergismo autodisponibilidade–amparo extrafísico; o sinergismo memória intrafísica–memória extrafísica; o sinergismo projetabilidade lúcida–interassistência.
Principiologia: o princípio de o assistente ser o primeiro assistido; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da interdependência entre
conscins; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da Paradiplomacia; o princípio inevitável da autodisponibilidade frente às oportunidades evolutivas; o princípio da identificação
assistencial; o princípio de não brigar com os fatos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) perante os assistidos; o código pessoal de posturas afetivas; o código pessoal de postura assistencial; o código pessoal de conduta
na itinerância tarística; o código pessoal de prioridades evolutivas.
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria do macrossoma; a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria e a vivência da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica da projeção assistida; a técnica da projeção desassediadora; as
técnicas interassistenciais; as técnicas projeciológicas; a técnica da tenepes; a técnica do exemplarismo; a técnica da ajuda mútua; a técnica da convivialidade pacífica.
Voluntariologia: o voluntário projetor consciente tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas (Projetarium); o laboratório conscienciológico da Proexologia;
o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do EV.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Desassediologia;
o Colégio Invisível da Projeciologia.
Efeitologia: o efeito cascata das recins na vida discente; os efeitos decorrentes da assistência interconsciencial; os efeitos evolutivos da companhia de amparadores de função; os efeitos da compreensão lúcida dos fatos e parafatos; os efeitos da heterassistência amparada; os
efeitos homeostáticos dos fenômenos parapsíquicos sobre a intelectualidade.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das experiências projetivas docentes; as
neossinapses geradas pelas projeções conscienciais lúcidas; as neossinapses originadas pela
prática parapsíquica docente.
Ciclologia: o ciclo multidimensional ensinar-aprender; o ciclo contínuo da contribuição
interassistencial; o ciclo do autodidatismo teático; o ciclo da projeção lúcida.
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Enumerologia: a predisposição cosmoética; a disponibilidade interassistencial; as intuições lúcidas; o elenco de fatos e parafatos; a sincronicidade com o amparo; a minipeça do maximecanismo evolutivo; o timing certo do ato docente.
Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida projetiva; o binômio agenda intrafísica–
–agenda extrafísica; o binômio projetor líder–projetor liderado; o binômio competência-resultados; o binômio autodomínio–heterocomando assistencial; o binômio motivação pessoal–motivação assistencial; o binômio traforismo-autoconfiança.
Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação conscin-consciex; a interação
projetor assistente–projetor assistido; a interação dimensão física–dimensão extrafísica; a interação competência-eficiência; a interação amparador-amparando; a interação fatos-parafatos.
Crescendologia: o crescendo precognição projetiva–compreensão dos parafatos–heterassistência; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: o trinômio precognição projetiva extrafísica–assistência–amparo funcional; o trinômio tenepessista-amparador-assistido; o trinômio projetabilidade-capacitação-assistência; o trinômio docência–precognição projetiva–bem estar íntimo; o trinômio precognição-parapsiquismo-megafraternidade; o trinômio qualificação-disponibilidade-exemplarismo na assistência.
Polinomiologia: o polinômio professor-aluno-assistente-assistido; o polinômio momento certo–lugar adequado–companhia correta–conteúdo apropriado; o polinômio projeção-precognição-assistência-tenepes; o polinômio inteligência somática–inteligência emocional–inteligência intelectual–inteligência parapsíquica.
Antagonismologia: o antagonismo precognição / retrocognição; o antagonismo vivência intrafísica / vivência extrafísica; o antagonismo monodimensionalidade / multidimensionalidade; o antagonismo isca consciente / isca inconsciente; o antagonismo conscin trancada / projetor lúcido; o antagonismo decidofilia / decidofobia.
Paradoxologia: o paradoxo de melhoria individual poder reverberar na melhoria de
todos.
Politicologia: a assistenciocracia; a projeciocracia; a meritocracia; a cosmocracia;
a evoluciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da Projeciologia; a lei da interassistencialidade; a lei da ação e reação; a lei do maior esforço parapsíquico aplicado à interassistencialidade; a lei da Cosmoética;
a lei da interdependência consciencial.
Filiologia: a raciocinofilia; a paracogniciofilia; a projeciofilia; a interassistenciofilia;
a conviviofilia; a comunicofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a didaticofobia; a projeciofobia; a xenofobia; a sociofobia;
a tanatofobia; a espectrofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do oráculo.
Mitologia: o mito da independência interconsciencial.
Holotecologia: a projecioteca; a parafenomenoteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Pensenologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Reurbexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente precognitor; 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 duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o professor;
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o projetor veterano; o professor precognitor; o professor jejuno; o epicon lúcido; o escritor; o discente; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente precognitora; 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 duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a professora;
a projetora veterana; a professora precognitora; a professora jejuna; a epicon lúcida; a escritora;
a discente; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens professor; Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens praecognitor; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: precognição projetiva docente primária = a constatação antecipada de
evento reverberando na vida presente do assistido; precognição projetiva docente avançada
= a constatação antecipada de evento com desdobramentos previstos para as existências futuras
do assistido.
Culturologia: a cultura do parapsiquismo lúcido.
Categoriologia. No âmbito da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 3 categorias
básicas de precognições aplicáveis à docência conscienciológica:
1. Intuitiva. A parapercepção intuída referente à assistência a ser realizada.
2. Laboratorial. A precognição provocada experimentalmente.
3. Projetiva. A precognição vivenciada por meio da projeção consciente.
Projeciologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 tipos de projeções precognitivas de interesse para a tares:
1. Assistida. Patrocinada por amparador extrafísico do trabalho docente.
2. Desassediadora. Voltada à assistência às consciexes assediadoras dos alunos.
3. Educativa. Direcionada à aprendizagem docente.
Parapedagogiologia. Sob a ótica da Educaciologia, eis, na ordem alfabética, 15 exemplos de posturas indicadas ao precognitor projetivo docente:
01. Anonimato: observar o sigilo sobre a assistência realizada, de modo a não expor
o assistido.
02. Antidogmatismo: vivenciar o princípio da descrença (PD), norteador da assistência
prenunciada.
03. Antiegoísmo: predispor-se ao aprendizado assistencial docente.
04. Autoconfiança: desenvolver a autoconfiança necessária à assistência eficaz.
05. Destemor: confiar no amparador extrafísico de função na realização da tares ombro
a ombro.
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06. Discernimento: evitar, durante as aulas, evocações de parafatos projetivos relacionados aos alunos.
07. Empatia: perceber o quanto a empatia associada ao conhecimento favorece a assistência, pela tares.
08. Escuta: entender as entrelinhas nas falas dos alunos.
09. Isenção: educar-se para a neutralidade perante a autovivência precognitiva e o relato
coincidente do aluno.
10. Lucidez: estar lúcido quanto aos fatos e parafatos evitando a inserção de fantasias
ou suposições errôneas.
11. Neofilia: manter-se aberto a novas experiências extrafísicas para ajudar os alunos.
12. Paradidatismo: observar a paradidática a fim de facilitar a ocorrência da assistência.
13. Rememoração: disciplinar-se quanto às rememorações extrafísicas, anotando as vivências.
14. Respeito: respeitar a história do aluno e as circunstâncias nas quais ele se encontra.
15. Sinceridade: ter linha de conduta dentro dos princípios da Cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a precognição projetiva docente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aclimatação pré-tares: Taristicologia; Neutro.
02. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
05. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
06. Autodisponibilidade itinerante: Autopriorologia; Homeostático.
07. Conhecimento prévio: Autocogniciologia; Neutro.
08. Dissecção parapsíquica: Autopesquisologia; Neutro.
09. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
10. Fenômeno projetivo ambivalente: Parafenomenologia; Neutro.
11. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
14. Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
15. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.

A PRECOGNIÇÃO PROJETIVA DOCENTE É FERRAMENTA
QUALIFICADORA DA TARES CONSCIENCIOLÓGICA, ALÇANDO, O PROFESSOR, A NEOPATAMAR DE EFICIÊNCIA
NA ALAVANCAGEM DA EVOLUÇÃO INTERCONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou precognições projetivas docentes?
Qual encaminhamento interassistencial direcionou a partir das mesmas?
Bibliografia Específica:
1. Broad, William J.; O Oráculo: O Segredo da Antiga Delfos (The Oracle: The Lost Secrets and Hidden
Message of Ancient Delphi); trad. Regina Lyra; 350 p.; 24 seções; 7 caps.; 1 cronologia; 1 E-mail; 8 enus.; 3 fórmulas;
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6 fotos; 16 ilus.; 7 mapas; 1 website; glos. 138 termos; 1 nota; 159 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 2006; páginas 23 a 46.
2. Cruz, Marques de; Profecias de Nostradamus e de outros Videntes; revisor Sérgio Marques da Cruz; 360
p.; 29 caps.; 19 x 13 cm; br.; 26ª Ed.; Editora Pensamento; São Paulo, SP; 1999; páginas 62 a 65.
3. Fontbrune, Jean-Charles de; Nostradamus, Historiador e Profeta (Nostradamus Historien et Prophete:
Tome II); trad. Aulyde Soares Rodrigues; Vol. 2; 304 p.; 5 caps.; 1 ilus.; 1 tab.; 221 refs.; 21 x 14 cm; br.; Rio de Janeiro,
RJ; Editora Nova Fronteira; 1983; páginas 25 a 50.
4. Montgomery, Ruth; Dom da Profecia: A Fenomenal Jeane Dixon; 170 p.; 20 caps.; 21 x 14 cm; br.; Editora Bestseller; São Paulo, SP; 1996; páginas 5 a 14 e 153 a 155.
5. Piobb, Pierre Vincent; Nostradamus: O Segredo das Centúrias; int. Edmundo Cardilho; 250 p.; 23 ilus.;
20 x 13,5 cm; enc.; Editora Três; São Paulo, SP; 1973; páginas 9 a 19.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 247 a 250.
7. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 62 a 68, 151 e 152.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 94, 95,
147 e 201.

N. D.
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PRECONCEITO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O preconceito é a ideia, análise, opinião, juízo, conceito, atitude ou sentimento desfavorável, preconcebido, tendencioso ou condicionado sobre algo ou alguém, feito de
modo acrítico, independentemente de fatos e parafatos, gerando conflitos, atitudes hostis e discriminatórias.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo pré provém do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. O termo conceito vem do idioma Latim, conceptus,
“ação de conter; ato de receber; de reter; germinação; florescência; fruto; feto; pensamento”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Juízo apressado; prejuízo. 02. Discriminação. 03. Prejulgamento;
prenoção. 04. Apriorismose. 05. Cisma. 06. Atitude sectária. 07. Atitude antiuniversalista.
08. Intolerantismo. 09. Pressuposição. 10. Conjectura perniciosa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo preconceito:
antipreconceito; autopreconceito; despreconceito; Preconceitologia; preconceituada; preconceituado; preconceitual; preconceituar; preconceituosa; preconceituoso.
Antonimologia: 01. Conceito fundamentado. 02. Juízo crítico; racionalidade. 03. Fraternismo. 04. Discernimento. 05. Imparcialidade. 06. Heterorrespeito. 07. Equidade. 08. Heteraceitação cosmoética. 09. Estima; valorização. 10. Heterocrítica útil.
Estrangeirismologia: os conceitos a priori; a manutenção do status quo; o inimicus humani generi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem preconceitos sutis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal anticosmoético; os ectopenses; a ectopensenidade;
os fixopensenes; a fixopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; a rigidez autopensênica; os autopensenes apriorísticos; os genopensenes; a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os paleopensenes; a paleopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade.
Fatologia: o preconceito; o preconceito racial; os preconceitos enraizados na Socin Patológica; os preconceitos velados; os preconceitos ancestrais; o preconceito contra si mesmo; a incitação a preconceitos; a incitação a crimes; a perspectiva preconceituosa; a ausência de autocrítica;
a repressão às ideias diferentes; as ideias fixas; os monoideísmos; os erros de apreciação; as conclusões antecipadas; os achismos pessoais; a distorção do conhecimento; as implicâncias pessoais; a aparência exterior; as retroposturas; o humor anticosmoético; as brincadeiras de mau gosto; a estereotipização; a mentalidade individual e grupal estagnada; a imaturidade consciencial;
o fechadismo consciencial; as multibitolações; a falta de autolucidez; a vivência primária do confor interconsciencial; a discriminação espúria; a discriminação por castas; os mecanismos de defesa grupal; o império grupocármico; as segregações sociais; as discriminações das classes sociais; a autexclusão social; o dogmatismo; os dogmas sociais; a estigmatização; a aceitação passiva aos dogmas; o manipulacionismo; a robotização existencial (robéxis); os vícios da formação
cultural; os sectarismos religiosos e políticos; o antissemitismo; o apego ao clã; os tradicionalismos seculares; os choques culturais; a defesa das etnodiferenças; a preferência de determinado
gênero em detrimento do outro; a influência negativa das mídias; a propagação de ideias prontas;
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a Escala de Allport; as diásporas; as guerras surdas; a jacobinagem; o chauvinismo; o sexismo; os
crimes homofóbicos; a misoginia; a misandria; a prática bacha posh; a violação dos direitos
fundamentais; o especismo; o tráfico de animais; o uso de princípios conscienciais como forma de
lazer anticosmoético; o preconceito a refugiados africanos no Brasil; o etnocentrismo; o nazifacismo; as guerras; a Ku Klux Klan (EUA); o Holocausto na Segunda Guerra Mundial; a escravidão humana; o apartheid.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassédio consciencial; os assédios interconscienciais; as ações sutis de assediadores extrafísicos; os
condicionamentos parapsicológicos; a paracerebralidade; o padrão da autopensenização preconceituosa, denunciado pelas energias conscienciais (ECs) pessoais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo altamente nocivo dos pensenes apriorísticos; o sinergismo interconsciencial patológico.
Principiologia: a ausência do princípio da descrença; o princípio da evolução grupal;
o princípio da identidade; o princípio diretor da consciência; o princípio da paridade de tratamento; a falta do princípio da convivialidade sadia; o princípio de a consciência não possuir
etnia, gênero ou pátria.
Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código
grupal de Cosmoética (CGC); os códigos grupais sectários; os códigos de conduta intergrupais
rígidos.
Teoriologia: a teoria das vidas intrafísicas sucessivas; as teorias da Psicologia Social;
as teorias de classes; as teorias de identidades sociais.
Tecnologia: a técnica da aquisição do senso universalista; a técnica de evitação da
apriorismose; a técnica da vivência do binômio coexistencial admiração-discordância; a técnica
da Cosmoética Destrutiva autaplicada.
Voluntariologia: a tarefa do esclarecimento (tares) realizada pelos voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) contribuindo na reeducação interconsciencial; as ações voluntárias da Organização das Nações Unidas (ONU) em diversas áreas sociais na conscientização e combate a preconceitos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos patológicos da apriorismose sobre as autoconvicções; os efeitos
autocorruptores do senso de identificação grupal acrítico; os efeitos regressivos da ectopia consciencial; o efeito halo da ilogicidade; o efeito do conservantismo impedindo a inclusão social;
o efeito dos pensenes apriorísticos maximizando os pontos cegos da automundividência multidimensional.
Neossinapsologia: os apriorismos atravancando a dinâmica geradora de neossinapses;
as lavagens cerebrais e subcerebrais impedindo a criação de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo agrupamento-diáspora; o ciclo hábitos-costumes-tradições-conservantismo.
Enumerologia: a ideia enraizada; a hostilidade secular; a monovisão arraigada; a atitude
tendenciosa; a desafeição irracional; o egoísmo acrítico; o posicionamento retrógrado.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio preconceito-discriminação; o binômio (mitológico) ser superior–ser inferior; o binômio elitismo-racismo; o binômio se-
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gregação-marginalização; o binômio preconceitos sutis–hostilizações perpetuadas; o binômio
flagrante-denúncia; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação grupo majoritário–grupo minoritário; a interação algoz-vítima; a interação dominador-dominado; a interação beatice-preconceito; a interação preconceito-precipitação; a interação inconsequência-irreflexão; a interação visão dogmática–mentalidade disfuncional.
Trinomiologia: o trinômio racismo-sectarismo-isolacionismo; o trinômio patológico lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio sentimento-conhecimento-comportamento.
Polinomiologia: o polinômio mundinho-interiorose-desinformação-preconcepção; o polinômio desconfiança-temor-antipatia-repulsão.
Antagonismologia: o antagonismo preconceito / cosmovisão; o antagonismo verpon
/ verdade absoluta; o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo monoideísmo / ortopensenidade; o antagonismo conscin apriorista / conscin universalista; o antagonismo inclusão
/ exclusão; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo compreensão intragrupal–intolerância intergrupal.
Politicologia: a antidemocracia; a autocracia; a escravocracia; a premência da conscienciocracia.
Legislogia: a lei dos direitos universais humanos; a lei do menor esforço evolutivo; as
leis sociais para garantia da igualdade nos direitos e deveres; a lei definidora dos crimes de preconceito racial (Lei no 7.716/1989).
Filiologia: a conviviofilia; a etnofilia; a neofilia; a xenofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a sociofilia; a parassociofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a criticofobia; a heterofobia; a homofobia; a evoluciofobia; a descrenciofobia; a sociofobia; a etnofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da imaturidade consciencial.
Maniologia: a apriorismomania; a etnomania; a monomania; a xenomania.
Mitologia: o mito da existência de raças superiores; o mito racial; os mitos grupais.
Holotecologia: a apriorismoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a patopensenoteca;
a criticoteca; a culturoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Preconceitologia; a Apriorismologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Comunicologia; a Autopensenologia; a Patopensenologia;
a Holomaturologia; a Consciencioterapia; a Evoluciologia; a Parageneticologia; a Etologia; a Sociologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin preconceituosa; a conscin apriorística; a consciênçula; a consréu
ressomada; a consréu racista; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin eletronótica; a conscin anticonscienciologista.
Masculinologia: o aprioropata; o apriorista; o dono da verdade absoluta; o racista; o homofóbico; o etnopata; o nazifacista; o neonazista; o intolerantista; o sectarista, o político; o monarquista; o oligarca; o biocida; o misantropo; o chauvinista; o segregacionista; o sexista; o nacionalista; o xenopata; o xenófobo; o exilado; o pré-serenão vulgar; o fanático apriorota; o escritor;
o pesquisador; o intelectual; o evoluciente; o ditador; o especista; o ecoetnocida; o patrão-carrasco.
Femininologia: a aprioropata; a apriorista, a dona da verdade absoluta; a racista; a homofóbica; a etnopata; a nazifacista; a neonazista; a intolerantista; a sectarista; a mulher política;
a monarquista; a oligarca; a biocida; a misantropa; a chauvinista; a segregacionista; a sexista;
a nacionalista; a xenopata; a xenófoba; a exilada; a pré-serenona vulgar; a fanática apriorota; a es-
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critora; a pesquisadora; a intelectual; a evoluciente; a ditadora; a especista; a ecoetnocida; a patroa-carrasca.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens xenophobicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo
sapiens etnophobicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: preconceito individual = a hostilidade pessoal sobre determinada ideia
ou conscin, capaz de gerar perseguições; preconceito coletivo = a hostilidade grupal, capaz de gerar a condição deplorável de perseguições e extermínio étnico.
Culturologia: o monoculturalismo; a cultura do etnocentrismo; a cultura dos modismos
fúteis; os idiotismos culturais arraigados; a cultura grupal inalterável por séculos; a cultura anticosmoética; a cultura evolutiva do Universalismo.
Terapeuticologia: o autodiscernimento; a fraternidade; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Tudologia; a interassistencialidade consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o preconceito, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
04. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
05. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
06. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
07. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
09. Exploração subumana: Cosmoeticologia; Nosográfico.
10. Genopensene: Autopensenologia; Neutro.
11. Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
12. Inclusão parassocial: Parassociologia; Neutro.
13. Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Retropostura: Paraetologia; Nosográfico.
15. Xenofobia: Parapatologia; Nosográfico.

O DESCARTE DE PRECONCEITOS A QUAISQUER CONSCIÊNCIAS, CONSCINS OU CONSCIEXES, LUGARES, CULTURAS, FATOS E PARAFATOS AMPLIA A COSMOÉTICA,
A INTERASSISTENCIALIDADE E O SENSO UNIVERSALISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza o abertismo consciencial ou a manutenção dos preconceitos da Socin Patológica? Na escala simples de 1 a 5, qual o nível dos preconceitos intraconscienciais alimentados por você?
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Filmografia Específica:
1. Duro Aprendizado. Título Original: Higher Learning. País: EUA. Data: 1995. Duração: 127 min. Gênero: Drama. Idade (censura); 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: John Singleton.
Elenco: Jennifer Connelly; Ice Cube; Omar Epps; Michael Rapaport; Kristy Swanson; & Laurence Fishburne. Produção:
Paul Hall; John Singleton & Dwight Williams. Direção de Arte: Keith Brian Burns & Richard Holland. Roteiro: John
Singleton. Fotografia: Peter Lyons Collister. Música: Stanley Clarke. Figurino: Carol Oditz. Companhia: Columbia
Pictures Corporation. Sinopse: Malik (Omar Epps) é estudante negro tentando conseguir bolsa de estudos. Fudge (Ice Cube), estudante veterano e o professor de Ciências Políticas, Phipps (Laurence Fishburne), também negro, começam a questionar as convicções raciais e políticas do novo amigo. Junto aos dilemas do jovem estudante, ocorrem outras narrativas
paralelas relacionadas a diversos tipos de preconceitos.
2. Orgulho e Preconceito. Título Original: Pride and Prejudice. País: Reino Unido; & França. Data: 2005.
Duração: 127 min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português.
Direção: Joe Wright. Elenco: Keira Knightley; Matthew Macfadyen; Brenda Blethyn; Donald Sutherland; & Judi Dench.
Produção: Tim Bevan; Paul Webster; & Eric Fellner. Direção de Arte: Nick Gottschalk; & Mark Swain. Roteiro: Deborah Moggach, baseado no livro homônimo de Jane Austen. Fotografia: Roman Osin. Música: Dario Marianelli. Figurino: Jacqueline Durran. Companhia: Focus Features. Sinopse: Inglaterra, 1.797. As 5 irmãs Bennet: Elizabeth (Keira
Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) e Kitty (Carey Mulligan) – foram criadas
pela mãe (Brenda Blethyn) fanática em encontrar maridos ricos para as filhas. Elizabeth, porém deseja ter vida mais ampla
e conta com o apoio do pai (Donald Sutherland). Quando o solteiro rico (Simon Woods) passa a morar na mansão vizinha,
as irmãs ficam agitadas. Jane logo conquista o coração do jovem rico e Elizabeth conhece o bonito e esnobe Sr. Darcy
(Matthew Macfadyen). Os encontros entre os 2 passam a ser cada vez mais constantes e apesar das diferenças entre ambos, eles se apaixonam.
3. Terráqueos. Título Original: Earthlings. País: EUA. Data: 2005. Duração: 95 min. Gênero: Documentário. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (download da Internet). Direção: Shaun Monson. Narração:
Joaquin Phoenix. Produção: Persia White. Música: Moby. Sinopse: O filme mostra o funcionamento das fazendas industriais e relata a dependência da humanidade sobre os animais para obter alimentação, vestuário e diversão. Compara o especismo da raça humana no tocante à dominação.
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; revisores Alexandre Zaslavsky; et al.;
260 p.; 14 seções; 135 caps.; 14 E-mails; 185 enus.; 46 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 7 websites; 403
refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 70 e 89.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 290 e 291.
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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 289 e 756.
4. 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; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 286.
5. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos. 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 356, 361 a 363, 373, 374 e 912.
Webgrafia Específica:
1. Almeida, Glenda; No Brasil, Preconceito Sutil é mais Forte e perpetua Racismo; disponível em: <http:
//www.usp.br/agen/?p=48558 - No Brasil, preconceito sutil é mais forte e perpetua racismo>; acesso em: 28.01.12.
2. Fihlani, Pumza; Homossexuais Sul-africanas sofrem com Onda de “Estupros Coletivos”; disponível em:
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/07/110630_estuproscorretivos_pai.shtml>; acesso em: 28.01.12.
3. Qadiry, Tahir; Preconceito Social faz Famílias Afegãs criarem Meninas como Meninos; disponível em:
<http://www.bbc.co.uk/portuguese;noticias/2012/01/120119_afeganistao_meninas_dg.shtml>; acesso em 28.01.12.
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4. Resende, Paula; Preconceito dificulta Integração de Refugiados Africanos no Brasil; disponível em:
<http://www.noticias.r7.com/brasilnoticias/preconceito-dificulta-integracao-de-refugiados-africanos-no-brasil-20110401.
html>; acesso em: 28.01.12.
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PRÉ-CONSCIEX LIVRE
(SERENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Pré-Consciex Livre é o Serenão, ou Homo sapiens serenissimus, quando
na condição evolutiva de Serenão-Consciex, não ressomando mais nesta dimensão intrafísica e se
preparando evolutiva e cosmologicamente para se tornar Consciex Livre (CL) em definitivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo pré deriva do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O vocábulo consciência deriva do idioma
Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século
XIII. O segundo prefixo extra vem do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de; por exceção”. A palavra físico vem igualmente do idioma Latim, physicus, e esta do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII. O termo livre
procede do mesmo idioma Latim, liber, libera, libeerum, “livre; independente; que está em liberdade; que obra livremente; isento; desembaraçado de; livre moralmente, não sujeito as paixões”.
Apareceu igualmente no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Pré-CL. 2. Pré-Conscientia libera.
Neologia. As 3 expressões compostas Pré-Consciex Livre, Pré-Consciex Livre Jejuna
e Pré-Consciex Livre Madura são neologismos técnicos da Serenologia.
Antonimologia: 1. Consciex Livre. 2. Serenão-Conscin. 3. Serenona-Conscin. 4. Evoluciólogo. 5. Evolucióloga.
Estrangeirismologia: a ultima ratio para o encaminhamento das consciências retardatárias evolutivas do grupocarma; o telos da evolução planetária.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à evolutividade consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Serenão:
aluno-mestre evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Serenologia; os megapensenes; a megapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; as derradeiras autopensenizações lastreadas pelo psicossoma.
Fatologia: as pesquisas da evolução das consciências; as hipóteses de tentativa mais
enigmáticas; o mentalsoma vivo; a escala evolutiva das consciências; as transcendências de difícil interpretação adiante do nível do Serenão; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) à frente do modelo
da Serenologia; o nível mais elevado da faixa conscienciológica; o ápice da soltura mentalsomática; a libertação definitiva da matéria; o infinito evolutivo; a eliminação prática da Proxêmica;
o interesse cosmológico do Serenão-Consciex pelos sistemas planetários e as galáxias; a última
existência intrafísica; o último pós-compléxis abrangendo a trajetória de compléxis consecutivos;
a autorretirada definitiva do palco intrafísico.
Parafatologia: a ultrapassagem da terceira dessoma; o período pós-megaeutimia do Serenão; o megacurrículo extrafísico da CL; a ruptura de frente da evolução consciencial; a omnivisão extrafísica; a vida ininterrupta na cosmoconsciencialidade sadia; as extrapautas máximas permanentes; a ageneticidade; a paraprocedencialidade; a comunex livre; o conscienciês; a visão
panorâmica multiexistencial; a recapitulação retrocognitiva para checagem das lacunas existen-
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ciais; a ultimação da recomposição grupocármica; o fechamento exitoso das contas egocármica
e grupocármica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo serenidade-holomaturidade.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial interassistencial; o princípio da
expansão cognitiva, cosmovisiológica e infinita.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo o momento propício
à tritanatose.
Teoriologia: o desenlace interconsciencial da teoria das interprisões grupocármicas;
a teoria da Serenologia.
Tecnologia: a maestria nas técnicas de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões (CIS).
Efeitologia: o efeito das escolhas evolutivamente bem sucedidas; o efeito halo da serenidade pessoal na evolução grupal.
Ciclologia: a acabativa interassistencial da totalidade do ciclo psicossomático; as tratativas finais para a entrada no ciclo mentalsomático.
Binomiologia: o binômio (dupla) Serenão–Consciex Livre.
Crescendologia: o crescendo de sutilização consciencial pré-desfazimento psicossomático; o crescendo Serenão-Conscin–Serenão-Consciex; o crescendo Serenão Cosmovisiológico–
–Serenão Cosmoconscienciológico.
Trinomiologia: o trinômio exitoso assomaticidade-ageneticidade-asseriexialidade.
Antagonismologia: o antagonismo evolutivo pré-serenão / Serenão.
Paradoxologia: o paradoxo do anonimato comunicativo; o paradoxo da Consciex Livre
dispensando o psicossoma.
Politicologia: a democracia pura; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; o fim da submissão às leis da Física e da
Fisiologia.
Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a neofilia; a priorofilia; a assistenciofilia;
a parapensenofilia; a paratecnopensenofilia.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a evolucioteca; a abjuncioteca; a ressomatoteca;
a serenoteca; a logicoteca; a cosmologicoteca.
Interdisciplinologia: a Serenologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Cosmologia;
a Extrafisicologia; a Perfilologia; a Conscienciologia; a Homeostaticologia; a Paralinguística;
a Mateologística; a Consciexologia; a Cosmoeticologia; a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a Pré-Consciex Livre; a Consciex Livre; a Conscientia libera; a consciência mais enigmática de todas as épocas históricas terrestres; a consciência mais antípoda à consciênçula;
a consciex anticonflitiva total; a consciex mega-homeostática; a consciex, em tese, com potência
amplificadora maior da consciencialidade, depois do Serenão; a maxiconsciência poliédrica de
quem possui o maior número de facetas evolutivas ou megatrafores; o top da Elencologia Consciencial; a consciência maior do elenco evolutivo da Conscienciologia (a joia da coroa do Cosmos; o crème de la crème consciencial evolutivo); os componentes do Colégio Invisível dos Serenões; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Serenão; o Serenão-Conscin.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a Serenona; a Serenona-Conscin.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; a Consciex libera; a Consciex anticonflictiva; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens semiextraphysicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Pré-Consciex Livre Jejuna = a consciência extrafísica ainda caloura da
condição evolutiva, avançada, nova; Pré-Consciex Livre Madura = a consciência extrafísica já na
iminência de se tornar Consciex Livre.
Culturologia: a Multiculturologia da Serenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Pré-Consciex Livre, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Consciex Livre: Evoluciologia; Homeostático.
04. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
05. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Epiconscienciologia: Evoluciologia; Homeostático.
07. Fonte cognitiva: Autocogniciologia; Neutro.
08. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
09. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Pré-Análise: Pesquisologia; Neutro.
11. Pré-Desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
12. Pré-Intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Pré-Mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Pré-Serenão: Evoluciologia; Neutro.
15. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
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A AUTORREFLEXÃO SOBRE A CONDIÇÃO EVOLUTIVA
DA PRÉ-CONSCIEX LIVRE EXPANDE A COSMOVISÃO
DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, SOBRE
A COSMOÉTICA, A SERENOLOGIA E A EVOLUCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a condição evolutiva da Pré-Consciex Livre na condição de hipótese de tentativa? Qual o aspecto mais intrigante para você nesse contexto?
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PRÉ-COSMOVISÃO
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pré-cosmovisão é o ato ou efeito de analisar, avaliar, examinar, interpretar ou julgar com acurácia a realidade, algo, objeto, fato, caso, ideia ou constructo de maneira meticulosa, observando nitidamente a extensão dos componentes do todo, para descobrir mais, antes
de quaisquer outras providências técnicas, pesquisísticas ou investigações racionais, a fim de determinar exatamente, em definitivo, com alto nível auto e heterocrítico, o eixo da demanda do
objetivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos,
“ordem; organização; mundo; universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo
procede do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo visão provém do idioma Latim, visto, “ação de ver; vista”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Pré-análise cosmovisiológica. 2. Minicosmovisão.
Neologia. As 3 expressões compostas pré-cosmovisão, pré-cosmovisão intrafísica e précosmovisão extrafísica são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Antianálise. 2. Cosmovisão.
Estrangeirismologia: o brainstorming; os momentos pré-insight; a fase prévia ao upgrade na autocompreensibilidade; a neopeça elucidativa prestes a ser encaixada no puzzle autocognitivo; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da cosmovisão pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a pré-cosmovisão; a catálise; o balão de ensaio; as hipóteses provisórias;
a pré-análise dos dados da pesquisa; o exame inicial das realidades banais; o exame das pequenas
coisas; o microscópio; o micrótomo; a Nanotecnologia; as pesquisas exaustivas; o levantamento
de dados; o acúmulo de informações relevantes; o somatório de vivências; a autossaturação
cognitiva; a ponderação sobre os achados; a panorâmica sobre o assunto; a detecção das nuanças
temáticas; o preenchimento das lacunas do conhecimento; as neoconvicções embasadas na autexperiência; os acrescentamentos diários construindo neomomentos pré-cosmovisiológicos; a abordagem inteligente e paciente das realidades máximas do Cosmos; a sutileza tornada óbvia;
a Consciex Livre na condição de megassutileza evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a base autocognitiva propícia às inspirações extrafísicas pró-associação ideativa original.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo percepções-parapercepções; o sinergismo cosmovisão
multidimensional–autodiscernimento evolutivo.
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Principiologia: o princípio da profilaxia; o princípio da precaução; o princípio da atomização cognitiva; o princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria da equivalência das condições.
Tecnologia: as neotecnologias facilitando o acesso ao manancial cognitivo disponível
na Internet; as técnicas pesquisísticas da exaustividade e do detalhismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: o efeito multiplicador das pesquisas antecipadas.
Neossinapsologia: as neossinapses acumuladas predispondo interligações inéditas.
Ciclologia: o ciclo pré-cosmovisão–cosmovisão; o ciclo análise-síntese.
Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio especialismo-generalismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio maxiescalas-miniescalas; o binômio telescópio-microscópio; o binômio teático cognições-vivências; o binômio observação direta–observação indireta;
o binômio patológico excesso-escassez.
Interaciologia: a interação consciência-objeto; a interação detalhismo-generalismo;
a interação parte-todo; a interação maior-menor; a interação microcosmo individual–macrocosmo coletivo; a interação microminoria lúcida–macromaioria patológica; a interação minipeça
autoconsciente–maximecanismo interassistencial multidimensional; a interação cosmovisão-megafoco.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo exigência mínima–
–excelência máxima; o crescendo evolutivo em extensão e profundidade da cosmovisão pessoal;
o crescendo acumulabilidade cognitiva–criatividade heurística.
Trinomiologia: o trinômio macro-micro-nano; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento.
Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio
fatuísticas-parafatuísticas-casuísticas-paracasuísticas; o polinômio pré-intermissivista–predesperto–pré-Serenão–pré-Consciex Livre.
Antagonismologia: o antagonismo colcha / retalho; o antagonismo mosaico / pedrinha;
o antagonismo puzzle / peça; o antagonismo Tudologia / partícula; o antagonismo policarma
/ egocarma; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo Pesquisologia / Mateologia; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo práticas refletidas / práticas automatizadas.
Politicologia: a tecnocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à busca da omniabordagem ao Cosmos.
Filiologia: a neofilia; a criticofilia; a cienciofilia; a intelectofilia; a cosmovisiofilia;
a pesquisofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a pesquisoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca;
a metodoteca; a analiticoteca; a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Prospecciologia; a Prospectivologia; a Autexperimentologia; a Analiticologia; a Hermeneuticologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Pesquisologia; a Metodologia; a Dissecciologia; a Sistematicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmovisionista; o cosmoconscienciólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmovisionista;
a cosmoconsciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens praeanalyticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens technicologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo
sapiens holothecologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-cosmovisão intrafísica = a abordagem microscópica anterior à visão
telescópica; pré-cosmovisão extrafísica = a abordagem pangráfica anterior à visão da cosmoconsciencialidade multidimensional.
Culturologia: a Multiculturologia da Cosmovisiologia.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, a conscin pesquisística tende, antes de alcançar, de fato, a cosmovisão detalhista das realidades, a abordar primeiramente os conjuntos de
pequenas coisas, no âmbito do atacadismo e do generalismo, ao modo destes 15, aqui dispostos
na ordem alfabética, para associação de ideias, análise e reflexão, como sendo o primeiro passo
para se transcender do primarismo da monovisão vulgar:
01. Árvore de natal.
02. Bricabraque.
03. Calidoscópio.
04. Colagem: fotomontagem.
05. Coletânea.
06. Estereograma.
07. Mistura: mexido.
08. Mosaico.
09. Patchwork: colcha de retalhos.
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Potpourri.
Puzzle: quebra-cabeças.
Quinquilharias: lixão.
Sopa: salada.
Videowall.
Vitral.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pré-cosmovisão, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Bagagem pré-ressomática: Intermissiologia; Neutro.
03. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Irreflexão pré-verbal: Parapatologia; Nosográfico.
07. Pré-análise: Pesquisologia; Neutro.
08. Pré-Consciex Livre: Serenologia; Homeostático.
09. Predelineamentologia: Prospectivologia; Neutro.
10. Pré-Desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
11. Pré-intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Pré-mãe: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Pré-serenão: Evoluciologia; Neutro.
15. Visão panorâmica: Parapercepciologia; Neutro.

A TENTATIVA DA VISÃO DETALHISTA OU DE EXAURIMENTO DO TODO DA COSMOVISÃO PODE SER MELHOR
ALCANÇADA, POUCO A POUCO, A PARTIR DE MINIVISÕES SETORIAIS DA VIDA NO RAMERRAME DIÁRIO.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o emprego da pré-cosmovisão nas
pesquisas? Já aplicou reflexões neste viés de investigação?
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PREDELINEAMENTOLOGIA
(PROSPECTIVOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Predelineamentologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos
específicos, sistemáticos, técnicos, parapsíquicos, teáticos ou pesquisas dos atos ou efeitos de delinear(-se), esboçar(-se) ou traçar(-se) o futuro imediato ou a Prospectiva da vida da conscin lúcida quanto às próprias investigações evolutivas e consecução da autoproéxis.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo pré provém do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. A palavra delinear vem do mesmo idioma Latim, delineo, “delinear; traçar; riscar; esboçar; desenhar”. Surgiu no Século XIV. O termo delineamento
apareceu no Século XVI. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos,
“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Prospectivologia. 2. Prevenciologia. 3. Ciência da Sinopse Preventiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo delineação:
delineada; delineado; delineador; delineadora; delineamento; Delineamentologia; delinear; delineascópio; delineativa; delineativo; delineável; delineio; indelineável; predelineação; predelineada; predelineado; predelineador; predelineadora; predelineamento; Predelineamentologia;
predelineamentóloga; predelineamentólogo; predelineante; predelinear; predelineável.
Neologia. O vocábulo Predelineamentologia e as duas expressões compostas Predelineamentologia Monexistencial e Predelineamentologia Pluriexistencial são neologismos técnicos
da Prospectivologia.
Antonimologia: 1. Apriorismologia. 2. Antiprospectivologia. 3. Visionarismo. 4. Atelia. 5. Imprevisiologia.
Estrangeirismologia: o upgrade das antevisões; o layout inteligente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autoprospectivologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Prospectivologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os
prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a Predelineamentologia; a prospectividade inteligente; o estado do combate
pessoal à negligência evolutiva; a ação com prospectiva; as análises prospectivas; o esquema;
o esboço; o desenho; o rascunho; o bosquejo; o traçado; o pré-projeto; as reprogramações derivadas das incidências de neovariáveis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as paraprospectivas pessoais; a área da Predelineamentologia mais
relevante na Intermissão Pré-Ressomática e no período da consciex durante o Curso Intermissivo
(CI); o predelineamento proexológico do intermissivista junto ao evoluciólogo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognição-discernimento-imaginação.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da previsibilidade relativa; o princípio da verpon.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da atenção prospectiva; as técnicas estatísticas; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos favorecendo os predelineamentos
evolutivos; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da
autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Prospectivologistas; o Colégio Invisível dos Cosmovisiólogos.
Efeitologia: os efeitos da retilinearidade autopensênica na eficácia dos predelineamentos.
Ciclologia: o ciclo pré-planejamento–planejamento–replanejamento.
Enumerologia: as ideias inaugurais; os estudos preliminares; as linhas gerais; os traçados iniciais; os arranjos prévios; as conjecturas preambulares; as indicações primeiras.
Binomiologia: o binômio Prospectiva-Profilaxia.
Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação Imagística-Imagética.
Crescendologia: o crescendo visionarismo-Paraprospectivologia.
Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio predelinear-elaborar-executar; o trinômio causas-concausas-consequências.
Polinomiologia: o polinômio autanamnese-autodiagnóstico–autorresolução-autoprospectiva.
Antagonismologia: o antagonismo visão retrospectiva / visão prospectiva; o antagonismo Prospectiva / Passadologia; o antagonismo predelineamento cosmovisiológico / predelineamento lacunado.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo aplicada à Planejamentologia.
Sindromologia: o delírio emocional na síndrome da prospectiva trágica.
Holotecologia: a cronoteca; a precognoteca; a evolucioteca; a pesquisoteca; a projecioteca; a cosmogramoteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Prospectivologia; a Paraprospectivologia; a Planejamentologia;
a Paracronologia; a Prevenciologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Autoproexologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin organizada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens praedeliniamentologus; o Homo sapiens praevisor;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens chronoevolutiologus;
o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo
sapiens ordinatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Predelineamentologia Monexistencial = a Ciência aplicada aos estudos
das prospectivas circunscritas à existência humana pessoal; Predelineamentologia Pluriexistencial
= a Ciência aplicada aos estudos das prospectivas quanto à próxima ou próximas intermissões
pessoais e às próximas existências da consciência nesta dimensão intrafísica.
Culturologia: a cultura da Prospectivologia; a cultura da Tecnologia.
Taxologia. Sob a ótica da Prospectivologia, eis, na ordem alfabética, 10 categorias de linhas básicas de conhecimento da Predelineamentologia:
01. Predelineamentologia Ambiental: a Arquitetura, o Urbanismo e o Paisagismo.
02. Predelineamentologia Cognitiva: a Heuristicologia.
03. Predelineamentologia Comportamental: a Etologia.
04. Predelineamentologia Epidemiológica: a Profilaxia.
05. Predelineamentologia Estratégica: a Estatística.
06. Predelineamentologia Experimental: a Autopesquisologia.
07. Predelineamentologia Hermenêutica: a Metodologia.
08. Predelineamentologia Holocármica: a Interassistenciologia.
09. Predelineamentologia Política: a Sociologia e a Paradireitologia.
10. Predelineamentologia Proexológica: a Evoluciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Predelineamentologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Atelia: Autopesquisologia; Neutro.
04. Atividade homogênea: Autexperimentologia; Neutro.
05. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
06. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
07. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Candidatura evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
09. Discurso da obsolescência: Prospectivologia; Neutro.
10. Megaimprevisibilidade: Autevoluciologia; Neutro.
11. Meta optata: Autevoluciologia; Neutro.
12. Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.
13. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
14. Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.
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15. Visão panorâmica: Parapercepciologia; Neutro.

A PREDELINEAMENTOLOGIA É ÁREA SOFISTICADA
DE PESQUISAS RELEVANTES DAS MAIS MODERNAS
E TRANSCENDENTES POR ABARCAR AS PRÓXIMAS INTERMISSÕES E VIDAS HUMANAS DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já planejou algum tipo de predelineamento? Para
esta vida humana ou para as próximas?
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PRÉ-DESPERTICIDADE
(AUTODESPERTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pré-desperticidade é a qualidade, condição, estado, reação espontânea ou
opção inteligente, e até certo nível paradoxal, da conscin lúcida, homem ou mulher, gerada a partir da aceitação do universalismo da megafraternidade, expandindo o círculo das próprias afeições, abarcando os assediadores, satélites de assediadores e conseneres, na condição de companheiros indescartáveis das experiências conscienciais, carentes de inteligência evolutiva (IE), autopriorizações cosmoéticas e heterassistência esclarecedora.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. 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 de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”.
O vocábulo assédio provém do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Apareceu, no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu, 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. Pré-Despertologia. 2. Limiar da desperticidade. 3. Véspera da desperticidade. 4. Antedesperticidade. 5. Antedespertologia. 6. Autodesassedialidade.
Neologia. As 3 expressões compostas pré-desperticidade, pré-desperticidade básica
e pré-desperticidade avançada são neologismos técnicos da Autodespertologia.
Antonimologia: 1. Desperticidade. 2. Pós-Desperticidade. 3. Despertologia. 4. Pós-Despertologia. 5. Heterassedialidade. 6. Antidesperticidade. 7. Semiconsciexialidade. 8. Pré-serenão vulgar.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da autodesassedialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do Universalismo; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a pré-desperticidade; a desperticidade como sendo a vivência exemplarista do
ser desperto; a abertura correta do caminho da desperticidade; a predisposição à desperticidade;
o primeiro sinal para a desassedialidade permanente; a visão macro da vida humana; o interesse
pessoal pela pesquisa exaustiva; a busca do entendimento do Todo; a Megaescola Terrestre;
o Cosmos interpretado como objetivo; o descarte da anterioridade assediada e assediadora; a irrupção da autodefesa interconsciencial natural; a autoblindagem energética; o altruísmo legítimo;
a extinção da mediocridade pessoal; a autoconscientização da disponibilidade assistencial permanente; o primeiro momento da pré-desperticidade; o segundo momento da desperticidade.
Parafatologia: a multidimensionalidade; a paraperceptibilidade; o trabalho preparatório
do tenepessismo; a abertura do caminho da minipeça do maximecanismo interassistencial.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Despertarium.
Enumerologia: o atacadismo consciencial; o generalismo; a cosmossíntese; a totalidade;
o Universalismo; a Tudologia; a Cosmovisiologia.
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Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio percepção-parapercepção; o binômio vontade-automotivação.
Trinomiologia: o trinômio invéxis-tenepes-desperticidade; o trinômio projetor lúcido–
–epicon lúcido–ser desperto.
Antagonismologia: o antagonismo animismo / parapsiquismo; o antagonismo definitividade / transitoriedade.
Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a cognocracia;
a proexocracia (Cognópolis); a parapsicocracia; a evoluciocracia.
Filiologia: a energofilia; a priorofilia; a recexofilia; a teaticofilia; a sociofilia.
Holotecologia: a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autodespertologia; a Predespertologia; a Imunologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Paradireitologia;
a Holofilosofia; a Cosmovisiologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desassediado não total; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o protodesperto lúcido; o predesperto.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a protodesperta lúcida; a mulher pré-desperta.
Hominologia: o Homo sapiens praeexpergitus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-desperticidade básica = o autodomínio teático do estado vibracional
(EV) profilático; pré-desperticidade avançada = a cosmovisão pessoal, macro, da vida consciencial, multidimensional, interassistencial.
Predespertologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 12 condições ou estados conquistados, pouco a pouco, autoconscientemente, pela conscin
lúcida no caminho da desperticidade:
01. Macrossoma: condições intrassomáticas pró-proéxis.
02. Paramicrochip: inerente à Macrossomatologia.
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03. Conscienciologia: a vivência do binômio agente retrocognitor–conscin intermissivista.
04. Invexologia: o voluntariado na ASSINVÉXIS.
05. Maxiproéxis: as experimentações na APEX.
06. Autoparapsiquismo: a sinalética parapsíquica consciente e desenvolvida.
07. Autorretrocognições: sadias, teáticas e norteadoras.
08. Tenepessologia: desde a fase da preparação proexológica.
09. Minipeça interassistencial: dentro do maximecanismo interassistencial.
10. Ofiexologia: pessoal.
11. Personalidade consecutiva: experiência pessoal dentro da grupalidade.
12. Cognópolis: a integração na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pré-desperticidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
07. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
08. Paradoxo desassediador: Desassediologia; Homeostático.
09. Ser desperto: Despertologia; Homeostático.
10. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA PRÉ-DESPERTICIDADE ESTÁ, RACIONALMENTE, AO ALCANCE DE TODA CONSCIN INTERMISSIVISTA, COGNOPOLITA, HOMEM OU MULHER, SINCERAMENTE INTERESSADA NA DINÂMICA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você admite já ter ultrapassado o período da pré-desperticidade básica?
Quais evidências práticas podem ser elencadas?
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PREDISPONÊNCIA À RECICLAGEM
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A predisponência à reciclagem é a condição ou estado intraconsciencial de
predisposição, tendência, preparação, intenção, vocação, aptidão, propensão, vontade para realizar as reciclagens existenciais e intraconscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O vocábulo disponente provém do mesmo idioma Latim, disponens, “dispor”. Surgiu no Século XIX. O segundo prefixo re deriva do idioma
Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; interação; reforço; intensificação”. O termo ciclo
provém do mesmo idioma Latim, cyclus, “períodos de anos”, e este do idioma Grego, kyklos,
“círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Predisposição à reciclagem. 02. Propensão à reciclagem. 03. Predisponência à metanoia. 04. Inclinação à autotransformação. 05. Vontade autotransformadora.
06. Disposição automodificadora. 07. Disposição à automutação. 08. Autovocação reciclante.
09. Predisposição ao compléxis. 10. Intenção de reciclagem.
Neologia. As 4 expressões compostas predisponência à reciclagem, predisponência
à reciclagem inicial, predisponência à reciclagem mediana e predisponência à reciclagem avançada são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 01. Predisposição à fossilização. 02. Propensão ao arcaísmo. 03. Indisposição à alteração. 04. Resistência à mudança. 05. Relutância às transformações. 06. Rejeição à inovação. 07. Inaptidão à autocrítica. 08. Incapacidade à autopesquisa. 09. Predisposição
ao incompléxis. 10. Mesméxis.
Estrangeirismologia: o essere tagliato per; a reciclagem ego-involvement sadio; o in
the mood para mudar; a performance pessoal; o move ahead da conscin; o reformatio in melius;
o breakthrough evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inteligência evolutiva.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Aptidão
é poder.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem; o holopensene das tertúlias Conscienciológicas; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a pensenização retilínea.
Fatologia: a predisponência à reciclagem; a predisposição paragenética induzindo a reciclagem; a predisposição genética; o restringimento intrafísico; a bagagem cultural; o porão
consciencial; a maturidade imberbe; a inversão existencial; as idiossincrasias; a índole; o temperamento; o descarte das coleiras do ego; a libertação das interprisões grupocármicas; o reconhecimento dos próprios erros; a retificação imediata dos erros cometidos; o comprometimento com
o próprio conhecimento; as decisões individuais conduzindo ao autenfrentamento; o enfrentamento das situações difíceis operando reciclagens; a maxidissidência ideológica; a crise oportunizando a aprendizagem; o aumento da própria resiliência; a conquista da coragem para evoluir;
a autexposição; o ato de olhar para a própria realidade; a descoberta das crenças anacrônicas;
o ato de abrir mão das ilusões; a recuperação de cons; a vontade; a voliciolina; a garra; a persis-
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tência; o ânimo; o humor; a autodisposição; a automotivação; a autodeterminação; a autoconfiança; a superação da conjuntura; as ultrapassagens dos gargalos pessoais; o redirecionamento de
rota adequado com a proéxis; a gratificação íntima; a renovação; a seletividade; a busca pelas
escolhas pessoais assertivas; o ato de abrir mão das amizades ociosas; a valorização das amizades
raríssimas; a formação da dupla evolutiva; o aproveitamento do tempo; o ato de saber priorizar
o melhor no momento evolutivo; o investimento no discernimento; o investimento no autoparapsiquismo; o investimento no estado vibracional (EV); o investimento na interassistência; o investimento no autodidatismo; o investimento na rotina útil; o investimento nas anotações pessoais;
o investimento na atividade intelectual tarística (gescons); a busca pelo compléxis; o desafio da
desperticidade; a conquista da auteficácia evolutiva.
Parafatologia: o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a ficha evolutiva pessoal
(FEP); a multiexistencialidade; a autovivência do estado vibracional profilático; as projeções
conscientes (PCs); as retrocognições; as sinaléticas parapsíquicas; a conexão com a paraprocedência; as sincronicidades promovidas por amparadores; os extrapolacionismos parapsíquicos
motivadores; a preparação para o autorrevezamento seriexológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da aplicação dos trafores pessoais na superação dos trafares; o sinergismo autopredisposição à reciclagem–predisposição assistencial dos amparadores; o sinergismo das repetições dos atos sadios; o sinergismo da convergência dos fatores
predisponentes.
Principiologia: o princípio da aprendizagem vitalícia; o princípio da busca constante
da desperticidade; o princípio da autoconstrução intransferível do próprio caráter; o princípio
do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da autocrítica em todos os momentos
da vida intrafísica; o princípio de só a predisposição em si não trazer resultados; o princípio da
descrença.
Codigologia: o código genético; o código paragenético; o código cultural; o código de
valores pessoais; o código pessoal de prioridades evolutivas; o código de conduta pessoal; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica do conscienciograma; a técnica da autoconsciencioterapia; a técnica da checagem pensênica; a técnica da autexposição; a técnica da
ação pelas pequenas coisas; a técnica do mitridatismo; a técnica de preenchimento das lacunas
na formação cultural.
Voluntariologia: a predisposição ao voluntariado; o voluntário com o perfil certo para
a tarefa certa.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo na predisposição à reciclagem; os efeitos da
educação familiar nas predisposições pessoais; o efeito da Paragenética na Genética; os efeitos
motivadores das tertúlias conscienciológicas; o efeito potencializador dos resultados positivos
das reciclagens.
Neossinapsologia: o abertismo consciencial propiciando a aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
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Enumerologia: a predisposição ao autoconhecimento; a predisposição à autocrítica;
a predisposição ao autenfrentamento; a predisposição ao acerto; a predisposição à renovação;
a predisposição à assistência; a predisposição à reciclagem.
Binomiologia: o binômio decisão-motivação; o binômio vontade-realização; o binômio
desafio-superação; o binômio esforço-sucesso; o binômio experiência-aprendizagem.
Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação aptidões-proéxis; a interação disposições inatas–disposições adquiridas; a interação condicionamento-comportamento; a interação hábitos sadios–rotinas úteis; a interação megatrafor-megatrafar; a interação Conscienciometria-Consciencioterapia.
Crescendologia: o crescendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo virtuoso da melhoria contínua.
Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-oportunidade-realização; o trinômio
vontade-decisão-determinação; o trinômio disciplina-determinação-superação; o trinômio talentos-aportes-motivação; o trinômio intelectualidade-discernimento-priorização; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas.
Antagonismologia: o antagonismo inteligência evolutiva (Evoluciologia) / ignorância
evolutiva (Ignorantismo); o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial;
o antagonismo autoprontidão / autestagnação; o antagonismo tendências racionais / tendências
instintivas; o antagonismo vocação frustrada / vocação realizada; o antagonismo interesses cosmoéticos / interesses espúrios; o antagonismo imagem real / imagem idealizada; o antagonismo
propensão ao escapismo / propensão ao autenfrentamento.
Paradoxologia: o paradoxo de o esforço pessoal ser mais eficaz para a reciclagem se
comparado aos fatores inatos.
Politicologia: a meritocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia;
a conscienciocracia; a proexocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às reciclagens pessoais; a lei da reeducação
evolutiva.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomatofilia; a criticofilia;
a pesquisofilia; a priorofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Gabriela.
Maniologia: a autossuperação da fracassomania.
Mitologia: o mito da evolução consciencial sem autesforços; o mito da perfeição.
Holotecologia: a prioroteca; a discernimentoteca; a proexoteca; a volicioteca; a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca; a potencioteca; a retrognoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Voliciologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Parageneticologia; a Seriexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin predisposta; a conscin motivada; a conscin autocrítica; a conscin maxidissidente; a conscin semperaprendente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin verbetógrafa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens experimentalis; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens determinator.
V. Argumentologia
Exemplologia: predisponência à reciclagem inicial = a motivação para fazer autopesquisa; predisponência à reciclagem mediana = a autexposição consciente na condição de conscin-cobaia cosmoética; predisponência à reciclagem avançada = o emprego lúcido e sistemático da
Inteligência Evolutiva (IE).
Culturologia: a cultura da autolibertação dos idiotismos culturais; a cultura da autorreflexão.
Taxologia. Sob a ótica da Recexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 fatores relacionados à predisponência à reciclagem consciencial e respectivos contrapontos:
01. Abertismo: a comunicabilidade pautada na glasnost, mantendo os binômios diálogo-desinibição (DD) e admiração-discordância, em contraponto à misantropia.
02. Autoincorrupção: a busca da coerência com o próprio nível de Cosmoética, em
contraponto à autossabotagem evolutiva.
03. Autorganização: a utilização das potencialidades pessoais ordenadas por prioridades evolutivas, em contraponto ao incompléxis.
04. Cosmovisão: o ato de usar a lente do paradigma consciencial em busca das próprias
experiências multidimensionais, em contraponto ao atomismo.
05. Despojamento: a oferta dos talentos no contexto das próprias possibilidades, sem
ostentação, em contraponto ao perfeccionismo infantil.
06. Desprendimento: o ato de agir a partir dos conceitos pessoais, sendo aberto e receptivo aos feedbacks e mantendo a autestima sadia, em contraponto à vaidade.
07. Despretensão: a admissão das próprias limitações temporárias e a coragem de ver
a autorrealidade pungente, em contraponto à autoimagem distorcida.
08. Interassistência: o ato de agir pensando no bem-estar coletivo, incluindo todos os
seres vivos, em contraponto ao exclusivismo.
09. Interdependência: a convivialidade sadia visando à interassistencialidade e aprendizagem mútua, em contraponto à transferência das próprias responsabilidades a outrem.
10. Ousadia: a superação de situações críticas através das ações intrépidas e do otimismo, em contraponto ao acanhamento.
11. Racionalidade: o uso da racionalidade, da lógica e do discernimento nas decisões
pessoais, em contraponto à anomia imagística.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a predisponência à reciclagem, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
02. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
03. Automotivação: Psicossomatologia; Homeostático.
04. Automutação: Recexologia; Homeostático.
05. Autoprontidão: Recexologia; Homeostático.
06. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
07. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Efeito intermissivo: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Eumatia: Experimentologia; Homeostático.
10. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
11. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
12. Tendência inata: Parageneticologia; Neutro.
13. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Vocação frustrada: Autoproexologia; Nosográfico.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

A PREDISPONÊNCIA À RECICLAGEM EVIDENCIA O NÍVEL
DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA PESSOAL, IMPULSIONANDO
A CONSCIÊNCIA A ALCANÇAR PATAMARES EVOLUTIVOS
ANTERIORMENTE ESTUDADOS NO CURSO INTERMISSIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, sente-se atraído ou predisposto a fazer reciclagens conscienciais? Quais patamares evolutivos você já transcendeu na atual vida intrafísica?
Bibliografia Específica:
1. Chalita, Adriana; & Carvalho, Rose; Transtorno Obsessivo-Compulsivo: Uma Abordagem Conscienciológica; Conscientia; Artigo; Revista; Trimestral; 5 enus.; 11 refs.; Vol. 12; N. 1; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro / Março,
2008. páginas 74 a 87.
2. Lopes, Adriana; & Takimoto, Nario; Teática da Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais do I Simpósio de
Autoconsciencioterapia; Conscientia; Revista; Trimestral; 11 enus.; 2 microbiografias; 10 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 13 a 22.
3. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 49 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.;
21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas
24 a 78.
4. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 174 e 175.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 3 seções; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576
megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; página 111.
6. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 65 e 84.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 145, 387, 474, 517, 553, 683, 687, 706 e 718.
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PREDISPOSIÇÃO AO DUPLISMO
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A predisposição ao duplismo é a condição de a conscin, homem ou mulher,
priorizar o amadurecimento intraconsciencial, tornando-se mais lúcida, perspicaz, sagaz, atenta,
cuidadosa, minuciosa e seletiva quanto às companhias intra e extrafísicas, dispondo-se à constituição de dupla evolutiva atuante e sadia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O termo disposição deriva também do idioma Latim, dispositio, “ordem; composição; estrutura; habilidade; administração; governo; disposição das leis;
prescrição”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo duplo procede igualmente do idioma Latim,
duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no Século XVII. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática
ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro
mórbido; condição patológica”.
Sinonimologia: 01. Propensão ao duplismo. 02. Tendência ao duplismo. 03. Orientação ao duplismo. 04. Inclinação ao duplismo. 05. Aptidão ao duplismo. 06. Disposição ao duplismo. 07. Intenção ao duplismo. 08. Meta em formar dupla evolutiva. 09. Interesse pelo duplismo. 10. Programação para constituição de dupla evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas predisposição ao duplismo, predisposição ineficaz
ao duplismo e predisposição eficaz ao duplismo são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 01. Inaptidão ao duplismo. 02. Incapacidade de formar dupla evolutiva. 03. Falta de vontade em formar dupla evolutiva. 04. Despriorização da formação da dupla
evolutiva. 05. Predisposição à promiscuidade. 06. Predisposição à solteirice. 07. Tendência
à beatice. 08. Hesitação à formação de dupla evolutiva. 09. Incerteza quanto à formação de dupla evolutiva. 10. Vacilação em formar dupla evolutiva.
Estrangeirismologia: a evolução da escrita da love letter para a escrita do código pessoal de Cosmoética (CPC); a evitação do flashback com ex-namorado(a); a glasnost consigo mesmo; a abertura mental aos insights oportunos para formação de dupla; a evitação do affair; a escolha do partner evolutivo; a evitação do frisson momentâneo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à constituição da dupla evolutiva.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Discernimento: antipaixão máxima. Discernimento: garantia máxima. Amor: coerência afetiva. Ninguém
furta autanálise. Perfeição, não. Aperfeiçoamento. Cosmoética: melhor defesa. Namorar dá trabalho.
Coloquiologia: empurrar com a barriga; tapar o sol com a peneira; antes só do que mal
acompanhado; melhor 1 pássaro na mão do que 2 voando; ficar para titia.
Citaciologia. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até
o mel mais doce azeda num recipiente sujo (Pitágoras, 571–497 a.e.c.). O segredo é não correr
atrás das borboletas... É cuidar do jardim para que elas venham até você (Mário de Miranda
Quintana, 1906–1994).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Duplologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os duplopensenes; a duplopensenidade; o materpensene
duplista; o teor do holopensene da pessoa predisposta a formar dupla evolutiva.
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Fatologia: a predisposição ao duplismo assentando a maturidade rumo à megafraternidade; a busca pelo parceiro ou parceira ideal; a predisposição às reciclagens mais profundas desencadeadas pela vontade de constituir dupla evolutiva; a autopesquisa a partir da leitura do Manual da Dupla Evolutiva e utilização das técnicas norteadoras da escolha consciente do parceiro;
a predisposição aos reencontros homeostáticos de destino; a opção pela formação de dupla evolutiva; o ato de preparar-se para identificar possível candidato a duplista; a predisposição ao duplismo na terceira idade; a prática da autavaliação enquanto pré-requisito na identificação das tendências pessoais, gostos, necessidades e preferências; a prática da autocrítica constante; a correção de posturas dificultadoras à condição de formação de dupla evolutiva; o cuidado para a autonomia não ser excessiva a ponto de eliminar a predisposição ao duplismo; a evitação da impulsividade responsável por más interpretações, más escolhas e maus comportamentos na busca pelo
duplista; o ato de avaliar e descartar as amizades ociosas constituindo as evolutivas; o descarte
dos preconceitos e generalizações; a troca de ambientes baratrosféricos por ambientes saudáveis;
a Cosmoética ao lidar com os sentimentos alheios; a sinceridade ao lidar com os próprios sentimentos; as conscins assediadoras promovendo encontros assediados; as comédias românticas enquanto fomentadoras de comportamentos infantis antagônicos à formação da dupla evolutiva;
o ato de saber aproveitar as oportunidades propiciadoras dos encontros evolutivos; o descarte dos
bagulhos energéticos herdados de relacionamentos anteriores; o ato de abrir mão dos ganhos secundários provenientes das imaturidades; o ato de abrir mão de posturas individualistas; a negação do “ficar”; a superação do relacionamento disfuncional; o ato de abrir mão de relacionamentos reais e virtuais promíscuos, auto e heterassediadores; a escolha da melhor pessoa para proéxis
otimizada em detrimento da satisfação da carência momentânea; o ato de fazer menos cobranças
e mais concessões; a busca por relacionamento equilibrado; a opção por priorizar o amadurecimento e interassistência mútua.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal servindo de alerta na evitação de pessoas e situações patológicas; as
consciexes assediadoras promovendo encontros assediados; os amparadores promovendo os arranjos extrafísicos objetivando o encontro evolutivo entre os 2 candidatos à dupla evolutiva;
a predisposição ao cumprimento dos compromissos firmados no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo entre duas conscins afins e predispostas a formar dupla
evolutiva; o sinergismo na atuação dos amparadores extrafísicos das conscins predispostas ao
duplismo; o sinergismo dos autesforços evolutivos.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) enquanto profilaxia de erros auto e hetero-induzidos; o princípio da evolução consciencial; o princípio de ninguém evoluir sozinho;
o princípio da convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio “os
afins se atraem”; o princípio da autodesassedialidade; o princípio do megafoco mentalsomático;
o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a autoconstatação do erro; o princípio do
“se não presta, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) priorizando cláusula de composição de dupla evolutiva e de comportamentos evitáveis em épocas emocionalmente críticas, em
profilaxia das roubadas amorosas.
Teoriologia: a teoria da dupla evolutiva; a teoria da holomaturidade; a teoria do estado
da paixão amorosa; a teoria da primener a 2; a teoria da forma de energia.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva; a técnica da qualificação da intenção; a técnica da percepção das justificativas; a técnica da checagem pensênica; a técnica da identificação
de pseudoganhos.

17808

Enciclopédia da Conscienciologia

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial enquanto possibilidade de conhecer o potencial candidato à dupla evolutiva; o voluntariado conscienciológico interassistencial enquanto possibilidade para o autoconhecimento quanto à convivialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico
da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Duplologia;
o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o efeito da autorganização influenciando no autoposicionamento cosmoético; o efeito da autopesquisa resultando no aumento do autodiscernimento quanto às companhias
intra e extrafísicas; o efeito da racionalidade cosmoética sobre o psicossoma; o efeito das mudanças de círculos sociais e holopensenes díspares; o efeito da paciência reverberando no autodiscernimento.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas após cilada amorosa servindo enquanto
profilaxia para futuro relacionamento maduro; as neossinapses das recins individuais.
Ciclologia: o ciclo encontro-desencontro-reencontro; o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo construção-desconstrução-reconstrução.
Binomiologia: o binômio ginossoma-androssoma; o binômio admiração-discordância;
o binômio autopensenidade-holopensenidade; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autodeterminação-autodesassédio; o binômio autodescoberta-heterodescoberta; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio busca mútua–reencontro; o binômio heteromotivação-automotivação; o binômio valores convergentes–valores divergentes; o binômio solteirice-antiproéxis; o binômio autodisposição-empenho.
Interaciologia: a interação Curso Intermissivo–planejamento duplista; a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a predisposição à superação da interação patológica ciúme-insegurança.
Crescendologia: o crescendo condição pré-duplista–condição duplista exitosa; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio pessoa certa–lugar certo–atitude certa; o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio motivação-esforço-perseverança; a superação do trinômio mundinho-interiorose-apriorismose; a suplantação do trinômio patológico sexo-dinheiro-poder; o trinômio interesse-meta-evolução; a reciclagem do trinômio excêntrico-estrambótico-esquipático.
Polinomiologia: o polinômio centrífugo Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo necessidade / vontade; o antagonismo aceitação
/ rejeição; o antagonismo afeição realista / paixonite aguda; o antagonismo vínculo consciencial
/ vínculo matrimonial; o antagonismo voliciolina / decidofobia; o antagonismo correr atrás / deixar para lá; o antagonismo encontrar pronto / construir; o antagonismo independência emocional / dependência emocional; o antagonismo independência financeira / dependência financeira;
o antagonismo realidade consciencial / estética física.
Paradoxologia: o paradoxo de a busca incessante pelo outro poder resultar no desencontro de si mesmo; o paradoxo de o medo da perda da liberdade ser o cerceador da liberdade.
Legislogia: a lei da atração; a lei de causa e efeito; a lei da repulsão; a lei da empatia;
a lei do maior esforço; a lei da interassistencialidade; a lei da afinidade interconsciencial.
Filiologia: a experimentofilia; a duplofilia; a conviviofilia; a proexofilia; a evoluciofilia;
a assistenciofilia; a sociofilia; a comunicofilia; a neofilia.
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Fobiologia: a autopesquisofobia; a evoluciofobia; a sociofobia; a priorofobia; a conviviofobia; a neofobia; a fobia de dividir a vida com alguém; a fobia de “não curtir a vida adoidado”.
Sindromologia: o combate à síndrome da mesmice; a superação da síndrome de Poliana; a suplantação da síndrome de Cassandra; a autossuperação da síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a evitação da síndrome do ansiosismo; a suplantação da síndrome da apriorismose; a remissão da síndrome da insegurança; a reciclagem da síndrome do infantilismo.
Maniologia: a evitação da mania de procrastinar; a superação da mania de “querer tudo
para ontem”; o descarte da sexomania; o descarte de antigas manias abrindo espaço para a chegada de alguém.
Mitologia: o descarte do mito de a dupla evolutiva ser encontrada e não construída;
a desmistificação do mito das almas gêmeas; a superação do mito do amor platônico; a desconstrução do mito do príncipe montado em cavalo branco; a eliminação do mito da mulher perfeita;
a abolição do mito do final feliz; a extinção do mito do amor romântico; a superação do mito do
amor à primeira vista; a desconstrução do mito de a primeira impressão ser fixa; o descarte do
mito de a dupla evolutiva ser para os jovens.
Holotecologia: a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a duploteca; a proexoteca; a pensenoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Conscienciometrologia; a Duplologia; a Evoluciologia; a Interaciologia; a Conviviologia; a Priorologia; a Proexologia; a Holossomatologia; a Consciencioterapeuticologia; a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-duplista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-duplista.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: predisposição ineficaz ao duplismo = a da conscin ignorante quanto
à importância das recins constantes para constituição de dupla evolutiva exitosa; predisposição

Enciclopédia da Conscienciologia

17810

eficaz ao duplismo = a da conscin lúcida quanto à realização de recins constantes para a constituição de dupla evolutiva exitosa.
Culturologia: a cultura do duplismo cosmoético; a cultura da promiscuidade afetivo-sexual; a cultura dos contos da Disney; a cultura machista; a cultura feminista; a cultura da “ficação”; a cultura da folia; a cultura da irreflexão; a cultura da infantilização; a cultura dos idiotismos culturais.
Caracterologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem lógica,
3 fases pelas quais a conscin pode passar até alcançar a predisposição ao duplismo:
1. Mentalsoma embotado (psicossoma dominante): as carências afetivo-sexuais subjugam a conscin, reduzindo a lucidez e o discernimento. A conscin faz escolhas equivocadas,
a partir dos instintos somáticos e psicossomáticos. O atributos conscienciais referentes à capacidade de julgamento, análise, raciocínio, auto e heterocrítica ficam em segundo plano: a conscin
anula essas características ou as ignora. O princípio da descrença é ignorado.
2. Mentalsoma levemente atuante (psicossoma levemente controlado): as carências
afetivo-sexuais ainda estão presentes, mas não estão mais no foco de atenção. A conscin consegue
deixá-las em segundo plano e manter o foco da manifestação no nível mais mentalsomático, porém sem utilizar plenamente os atributos conscienciais avançados. Há risco de voltar para a fase
anterior. O princípio da descrença é considerado.
3. Mentalsoma atuante (psicossoma equilibrado): há o predomínio lúcido e discernido
do mentalsoma. A carência afetivo-sexual fica em segundo plano e a intenção lúcida de compor
dupla evolutiva passa para o primeiro plano de priorização. Há nível mínimo de recins conquistadas predisponentes ao duplismo. O princípio da descrença é vivenciado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a predisposição ao duplismo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
02. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
03. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
04. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
05. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
06. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
08. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
09. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
10. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
11. Mito do amor romântico: Psicossomatologia; Neutro.
12. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
13. Senha pré-duplista: Duplologia; Homeostático.
14. Trintão sem duplista: Conviviologia; Neutro.
15. Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

A CONSCIN EGRESSA DE CURSO INTERMISSIVO PREDISPOSTA AO DUPLISMO TEM MAIS CHANCE DE ALCANÇAR SUCESSO NA CONSTITUIÇÃO DE DUPLA EVOLUTIVA, EM CONVERGÊNCIA AO COMPLETISMO DA PROÉXIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o próprio nível de predisposição ao
duplismo? Considera ou vivencia o duplismo evolutivo enquanto acelerador da proéxis pessoal?
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.
2. Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 p.; 40 caps.; 17 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 11 a 168.
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 234 a 247,
331 e 490.
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PREDISPOSIÇÃO EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A predisposição evolutiva é a tendência, propensão, ou ação de a conscin
intermissivista, homem ou mulher, buscar as verdades relativas de ponta e os princípios cosmoéticos, de modo consciente ou inconsciente, com a finalidade de aplicá-los teaticamente na cotidianidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. O vocábulo disposição procede do idioma Latim, dispositio, “ordem; composição; estrutura; habilidade; administração; governo; prescrição”. Surgiu
no Século XIV. A palavra, evolutivo, deriva do idioma Francês evolutif, de évolution, este do
idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Tendência evolutiva. 2. Inclinação interassistencial. 3. Propósito
evolutivo. 4. Aptidão evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo predispor:
autopredisposição; heteropredisposição; predisponência; predisponente; predisposição; predisposta; predisposto.
Neologia. As 4 expressões compostas predisposição evolutiva, predisposição evolutiva
mínima, predisposição evolutiva mediana e predisposição evolutiva máxima são neologismos
técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Indiferença evolutiva. 2. Indisposição interassistencial. 3. Propensão à estagnação consciencial. 4. Robotização existencial.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o timing evolutivo; o superavit consciencial no contexto grupocármico primário.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autevolução
exige predisposição. Predisponhamo-nos à interassistência. Autocorrupção: prejuízo evolutivo.
Coloquiologia. Eis 3 expressões do cotidiano condizentes com os efeitos da predisposição evolutiva: juntar a fome com a vontade de comer; quem está na chuva é para se molhar; não
deixar para amanhã quando se pode fazer hoje.
Citaciologia: – Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço (Immanuel Kant, 1724–1804). A evolução consciente começa quando tomamos responsabilidade de remover nossas próprias barreiras (Dan
Millman, 1946–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal evoluciológico; o holopensene pessoal reflexivo;
a autorreflexão enquanto instrumento corretor de rumo evolutivo; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a ação de evoluir pelo carregamento no pen do pensene; a abertura omnilateral
da autopensenidade; a elaboração lógica da autopensenidade com foco na evolução.
Fatologia: a predisposição evolutiva; a disponibilidade para evoluir em mesologia adversa; a superação do contrafluxo da ressoma; a adaptação afetiva ao contexto familiar; a opção
pela assistência desde a infância; o esforço contínuo para superar a religiosidade; a eliminação
gradativa das ilusões e erros de interpretação; a lucidez progressiva quanto à evolução pessoal; as
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ações voltadas para superação das pressões mesológicas antievolutivas; o esforço pessoal consciente para não pensar mal de ninguém; o afastamento natural das amizades ociosas; o isolamento
intrafísico aproveitado nas reflexões cotidianas; a Zooconviviologia; a fitoconvivialidade e a grafopensenidade enquanto processo autoterapêutico; a extração do saber evolutivo nas experiências
vivenciadas; o hábito da reflexão contínua sobre fatos e parafatos; as autexperimentações; as estratégias consciencioterápicas; a gradativa qualificação interassistencial; a convivência grupocármica; a interassistencialidade nas situações de dessoma; a disponibilidade para prática docente
conscienciológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático e terapêutico; o parapsiquismo emergente desde a infância; as projeções conscientes e semiconscientes facilitadoras
das reconciliações grupocármicas; as projeções conscientes vexaminosas proporcionando eventos
extrafísicos elucidativos de compromissos proexológicos; a autoconscientização multidimensional (AM) e multiexistencial; a prática diária da tenepes; a convivência com amparadores extrafísicos ainda em tenra idade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo predisposição-assistência.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às autopesquisas; o princípio da
fartura das conscienciais (ECs); o princípio da inteligência evolutiva (IE) aplicado à realização
da proéxis; o princípio da semperaprendência aplicado ao cotidiano; o princípio da autopesquisa
poder conduzir ao autoconhecimento; o princípio da evolução da consciência sendo processo
contínuo; o princípio cosmoético do foco no melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando os propósitos egocármicos dinamizadores da autevolução; o código grupal da Cosmoética (CGC) propiciando a interassistência com base no binômio admiração-discordância.
Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da proéxis; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do acoplamento com os amparadores; as técnicas interassistenciais; o voluntariado enquanto técnica proexológica; a técnica da tenepes; a técnica do estado vibracional; as técnicas de mobilização energética; a técnica empática de compreender o momento
evolutivo do outro; as técnicas de auto e heterorretratação; a técnica da inversão existencial;
a técnica da reciclagem existencial.
Voluntariologia: o voluntariado na Socin enquanto indicativo da predisposição assistencial; a predisposição evolutiva firmando o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório consciencial da vida humana; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio
Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da
Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos interassistenciais da predisposição evolutiva; o efeito interassistencial do exemplarismo pessoal; a tendência evolutiva enquanto efeito de Curso Intermissivo
(CI) realizado.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses na compreensão do processo evolutivo
consciencial; as neossinapses desconstrutoras de hábitos antievolutivos; as neossinapses propulsoras de recins e recéxis; as neossinapses desencadeadoras de reconciliações.
Ciclologia:o ciclo vital nascituro–infância–adolescência–adultidade–terceira idade;
o ciclo das oportunidades evolutivas gerando autossatisfação; o ciclo conhecimento–recuperação de cons–predisposição evolutiva.
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Enumerologia: a predisposição às reciclagens intraconscienciais; a predisposição às
reciclagens existenciais; a predisposição ao trabalho assistencial; a predisposição às retratações
e desfazimento de travões emocionais; a predisposição ao voluntariado; a predisposição à prática
da tenepes; a predisposição à desperticidade.
Binomiologia: o binômio despojamento-amparabilidade; o binômio convivência-reflexão; o binômio conscin–consciex amparadora.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação autolucidez–aceleração
evolutiva; a interação atitude-resultado; a interação ação–reflexão–nova ação.
Crescendologia: o crescendo evolutivo imaturidades–crises de crescimento–autenfrentamentos–autossuperações; o crescendo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o crescendo assistencial egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo evolutivo tenepes-ofiex; o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio predisposição-priorização-realização.
Polinomiologia: o polinômio vontade-autexperimentação-autoconhecimento-autodiscernimento-autevolução.
Antagonismologia: o antagonismo evolução autoconsciente / robéxis; o antagonismo
convivialidade / isolacionismo; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo lucidez / acriticidade; o antagonismo perspicácia / ingenuidade; o antagonismo reflexão / expressão; o antagonismo tares / estupro evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo de manutenção da predisposição à evolução no convívio
com a pressão holopensênica do autoritarismo; o paradoxo de buscar as verdades relativas de
ponta na vivência do contexto religioso; o paradoxo da perseverança por valores libertadores
frente ao holopensene mesológico limitador.
Politicologia: a assistenciocracia; a política do passo a passo evolutivo.
Legislogia: a lei do maior esforço perante a evolução; a lei da vontade aplicada à recéxis; a lei da seriéxis; a lei da sincronicidade no Cosmos; a lei da afinidade interconsciencial; as
leis da Proexologia; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a neofilia;
a recexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o medo da autoexposição; a neofobia; o medo de assumir responsabilidades.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da robotização existencial; a superação da síndrome da mediocridade incidindo no desenvolvimento mentalsomático.
Mitologia: o mito da ação sem retorno; o mito da evolução sem esforço.
Holotecologia: a experimentoteca; a verbetoteca; a dicionarioteca; a autopesquisoteca;
a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a tenepessoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Grupocarmologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Despertologia; a Autopesquisologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin predisposta; a conscin lúcida; a consréu ressomada; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o assistente social; o professor.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assistente social; a professora.
Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens experimentatus;
o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens maturus; o Homo
sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: predisposição evolutiva mínima = o reconhecimento da possibilidade
interassistencial na realização de tarefa da consolação; predisposição evolutiva mediana = o empenho teático na tarefa do esclarecimento; predisposição evolutiva máxima = o emprego contínuo,
lúcido e cosmoético da inteligência evolutiva na tares policármica.
Culturologia: a cultura da reflexão; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Evoluciologia.
Intermissivista. Conforme a Experimentologia, os melhores resultados proexológicos da
conscin intermissivista resultam do enfrentamento das autocorrupções no processo de superação
dos traços imaturos e equívocos pessoais dificultadores da própria evolução.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem
alfabética, 10 trafores aplicados ao desenvolvimento da predisposição evolutiva:
01. Autoconhecimento.
02. Autocontrole emocional.
03. Autodomínio energético.
04. Coerência.
05. Comunicabilidade.
06. Consciencialidade.
07. Coragem.
08. Proatividade.
09. Racionalidade.
10. Vontade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas,
evidenciando relação estreita com a predisposição evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Atitude educativa pró-evolução: Reeducaciologia; Homeostático.
03. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
05. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
06. Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
Opção pela correção: Opciologia; Homeostático.
Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.
Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
Senso autevolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.

O DISCERNIMENTO APLICADO À TEÁTICA DA PREDISPOSIÇÃO EVOLUTIVA É PROFILAXIA ÀS AUTOCORRUPÇÕES DA CONSCIN INTERMISSIVISTA, CAPAZ DE MANTER O FOCO NA REALIZAÇÃO DA AUTOPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica algum nível de predisposição íntima
para dinamizar a própria evolução? Em caso afirmativo, na escala de 1 a 5, quais proveitos interassistenciais vem obtendo?
Bibliografia Específica:
1. Ceotto, Bárbara; Diário da Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. & posf. Leonardo Rodrigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26 enus.; 22
estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31 filmes; 1 nota; 73 refs.; 1 apênd.;
alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 59 a 122.
2. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade pref. Tania Guimarães; revisoras Ana Flávia Magalhães 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 167
a 278.
3. Machado, Cesar; Proatividade Evolutiva: Sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf;
revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309 enus.;
1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias;
10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; páginas 112
a 116, 242 a 283 e 340 a 399.
4. Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de
Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 13 a 206.
5. 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 113 a 156.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
158 a 395, 409, 760 a 762, 986 e 1.018 a 1.033.
7. Idem; Nossa Evolução; revisora Tatiana Lopes; 170 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 17 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 13 websites; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 24 a 34, 52 a 70 e 97 a 110.
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PRÉ-EPICON
(EPICENTRISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pré-epicon é a conscin lúcida, homem ou mulher, tenepessista experiente, com desenvoltura parapsíquica maior, em fase de expansão crescente da interassistencialidade
através de liderança grupocármica cosmoética, próxima à assunção definitiva da condição de epicentro consciencial lúcido, ou 35% do patamar racional do Homo sapiens serenissimus, modelo
evolutivo para a Humanidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O segundo prefixo epi provém do idioma Grego, epi, “em cima; muito perto; depois; a seguir; além de; sobre; em cima de; em; no meio de; segundo; conforme a; por; em vista de; com respeito a; ao alcance de; no poder de”. O elemento de
composição centro procede também do idioma Grego, kéntron, “centro”. Apareceu, na Terminologia Científica, no Século XVIII. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Pré-epicentro lúcido. 2. Tenepessista veterano. 3. Líder cosmoético
desassediador. 4. Pré-energizador lúcido. 5. Pré-desperto.
Neologia. As 3 expressões compostas pré-epicon, pré-epicon ginossomático e pré-epicon androssomático são neologismos técnicos da Epicentrismologia.
Antonimologia: 1. Ser desperto. 2. Semiconsciex. 3. Evoluciólogo. 4. Serenão. 5. Pré-serenão vulgar. 6. Conscin casca grossa. 7. Consréu. 8. Consciênçula.
Estrangeirismologia: o ranking evolutivo; o Intermissarium; o Tenepessarium; o Epicentrarium; o Despertarium; o Proexarium; o Autopensenarium; o Parafisiopodium; o Ofiexarium; o Evolutionarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Desassediologia Interconsciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema em debate: – Epicentrismo exige autodesassédio.
Coloquiologia: o devagar e sempre na Autodesassediologia Maxiproexológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapercepciologia Interassistencial; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os higiopensenes; a higiopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes;
a megapensenidade; a ortopensenização habitual; o holopensene da benignidade cosmoética interassistencial; o autodesassédio holopensênico em prol das demais consciências.
Fatologia: a autorganização existencial possibilitando assunção de neopatamares evolutivos; a intraconsciencialidade harmônica; a expansão da interassistencialidade pessoal multidimensional; a convergência de megatrafores interassistenciais; a aglutinação interconsciencial cosmoética crescente; o incremento dos acertos proexológicos pessoais; a redução progressiva da autoconflitividade; o manejo superavitário da conta-corrente grupocármica objetivando a abertura
definitiva da policarmalidade.
Parafatologia: a autovivência diuturna do estado vibracional (EV) profilático; a importância do mapeamento da Autossinaleticologia; o incremento da autoconfiança parapsíquica; a intensificação da telepatia com o amparador de função da tenepes (Paracomunicologia); a autorrefe-
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rência paraprocedencial; o aumento do rapport com os assistidos através da crescente autexposição pública (liderança multidimensional); o ato de participar, assiduamente, das atividades
parapedagógicas envolvendo a Parapercepciologia Interassistencial, ao modo dos cursos de campo e dinâmicas parapsíquicas; a conquista do Autepicentrismo a partir da dedicação sincera às
práticas da tenepes; a consolidação do próprio ambulatório multidimensional (Autotenepessologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo iscagem lúcida–tenepessismo veterano–epicentrismo consciencial; o sinergismo paradiagnóstico-paraterapêutica na técnica do arco voltaico craniochacral; o sinergismo ortointencionalidade-megapolivalência-holoassistencialidade; o sinergismo
tara parapsíquica (arrimo interconsciencial)–mitridatismo interassistencial (paraimunidade holossomática)–desperticidade (refratariedade instantânea); o sinergismo EV-liderança; o sinergismo autodespojamento-autodisponibilidade-autorganização; o sinergismo autexperimento laboratorial grupal (Acoplamentarium)–autexperimento laboratorial individual (Despertarium).
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado ao domínio parapsíquico; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio evolutivo do primeiro discernimento; o princípio da holossomaticidade evolutiva; o princípio da descrença; o princípio de
buscar o melhor para o maior número de consciências; o princípio de o menos doente ajudar
o mais doente.
Codigologia: o estabelecimento teático do codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: a teoria do triatleta consciencial; a teoria dos 5 ciclos; a teoria da desamarração evolutiva; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do autoultimato cosmoético;
a teoria de a tenepes ser o megacompromisso interdimensional da proéxis; a teoria da paraimunidade consciencial.
Tecnologia: a técnica do meganível da autoconsciência; a técnica do energoduto interassistencial; a técnica do epicentro-cobaia; a técnica de viver cosmoeticamente; a técnica da megaeuforização; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a união convergente das técnicas do
detalhismo, exaustividade e circularidade aplicadas à Autoparapercepciologia Interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Consciencioterapeuticologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Homeostaticologia;
o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Terapeuticologia; o Colégio Invisível da Parassemiologia.
Efeitologia: os efeitos interassistenciais, multidimensionais e grupocármicos do epicentrismo consciencial; o efeito halo da interassistencialidade multidimensional; o efeito seriexológico da tenepes; os efeitos desassediadores das dinâmicas parapsíquicas e dos cursos de campo
da Conscienciologia.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da participação teática nas dinâmicas parapsíquicas; os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses interassistenciais;
a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo à criação de neossinapses no assistido.
Ciclologia: o ciclograma parapsíquico pessoal; a autolucidez quanto ao ciclo grupocármico pessoal; o ciclo ex-assistido–neoassistente; o ciclo interassistencial tenepes inspiradora–
–gescon libertadora entrosado na cotidianidade diuturna.
Enumerologia: a exteriorização energética pessoal; o acoplamento áurico pessoal; a iscagem interconsciencial pessoal; a desassimilação simpática pessoal; a sinalética parapsíquica
pessoal; a descoincidência holossomática pessoal; a clarividência facial pessoal.
Binomiologia: o binômio escala evolutiva das consciências–índice das faixas etárias;
o binômio tenepes-proéxis; o binômio força presencial–acolhimento interconsciencial; o binômio
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interauxílio-maxiproéxis; o binômio benevolência-clarividência; o binômio megaempatia-Holoassistenciologia; o binômio ectoplastia-megaterapia; o binômio heterogratidão-autogratificação.
Interaciologia: a interação profissional da assistência–reciclagem do autotemperamento; a interação parassemiológica holocognição diagnóstica–maximização terapêutica; a interação competência-coerência; a interação desassédio mentalsomático–homeostase holossomática;
a interação epicentrismo–assistência de destino; a interação Assistenciologia-Discernimentologia; a interação Conselho de Epicons–UNICIN–CCCI.
Crescendologia: o crescendo interassistencialidade-evolutividade; o crescendo tenepes-epicentrismo-ofiex; o crescendo exteriorização energética pessoal–acesso à Central Extrafísica
de Energia (CEE); o crescendo (dupla) pré-epicon–pré-desperto; o crescendo Epicentrismologia-Epiconscienciologia; o crescendo da autorresponsabilidade intermissiva exigindo maturidade
ascendente; o crescendo crise-crescimento-interassistencialidade.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade neofílica–comunicabilidade parapedagógica–parapsiquismo interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
cérebro-coronochacra-paracérebro-mentalsoma; o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; o polinômio Tenepessologia-Proexologia-Conscienciometrologia-Consciencioterapeuticologia; o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo erudição parapsíquica / apedeutismo parapsíquico.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador; o paradoxo da Cosmoética Destrutiva Interassistencial.
Politicologia: a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia Holossomática; as leis cósmicas da sincronicidade
regendo o reencontro de conscins e consciexes, assistidos e assistentes, homens e mulheres,
a partir do princípio da empatia evolutiva (Holocarmologia).
Filiologia: a assistenciofilia; a paraconviviofilia; a parassociofilia; a paracomunicofilia;
a conscienciofilia.
Fobiologia: a eliminação definitiva da parapsicofobia.
Sindromologia: a profilaxia quanto à síndrome de super-homem.
Maniologia: a mania cosmoética de esclarecer.
Holotecologia: a consciencioteca; a epiconoteca; a paracognoteca; a proexoteca; a parapercepcioteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Epicentrismologia; a Epiconologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Desassediologia; a Grupocarmologia; a Despertologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o pré-epicon; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista; o conscienciatra; a semiconsciex.
Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o consciencioterapeuta; o médico; o evoluciente; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor
consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; o assimilador energético; o epicon lúcido; o conscienciológo; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a consciencioterapeuta; a médica; a evoluciente; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora
consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraterapeuta; a assimiladora energética; a epicon lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.

Enciclopédia da Conscienciologia

17820

Hominologia: o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-epicon ginossomático = a tenepessista experiente próxima à assunção epicêntrica; pré-epicon androssomático = o tenepessista experiente próximo à assunção epicêntrica.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia Interassistencial.
Critérios. Atinente à Conscienciometrologia, eis, listadas a seguir na ordem funcional,
dentre outras, 10 variáveis conscienciométricas tidas pelo Conselho de Epicons da Unicin ao modo de parâmetros ou critérios básicos, primários ou elementares para admissão do candidato, homem ou mulher, à condição de epicon:
01. Voluntariado: ativo em quaisquer das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a prontidão interassistencial.
02. Docência: dos cursos conscienciológicos introdutórios há, pelo menos, 5 anos, já
tendo assumido a condição de professor itinerante, inclusive com curso(s) de autoria pessoal, preferencialmente na área da Parapercepciologia; a vivência teática do paradigma consciencial.
03. Parapsiquismo: desenvolto, com experiência na instalação de campos energéticos
interassistenciais, a partir do domínio do EV; a verbação quanto ao parapsiquismo interassistencial.
04. Duplismo: estabelecido em condições harmônicas e estáveis; a dinâmica da megafraternidade inicial.
05. Subsistência: econômico-financeira digna, sem heterodependências excessivas ou
espúrias; a busca honesta pelo pé-de-meia.
06. Tenepes: em progressão, praticada há pelo menos 3 anos, denunciando a estabilidade tenepessológica; a responsabilidade interassistencial exemplificada.
07. Autorganização: óbvia, com disponibilidade de tempo e espaço mental para as novas demandas do trabalho interassistencial; o despojamento cosmoético prioritário.
08. Convivência: sadia com os compassageiros evolutivos, evitando conflitos estratificados nas interrelações pessoais; a priorização da intercooperação evolutiva.
09. Artigos: sobre a Autoparapercepciologia, publicados em periódicos da Conscienciologia; o compartilhamento das autopesquisas de ponta.
10. Autocognição: crescente a partir da participação constante na Prova Geral de Conscienciologia, a fim de testar os próprios conhecimentos e manter a condição de semperaprendente; a autatualização verponológica.
Exceção. No tocante à Contrapontologia, sabe-se da limitação imposta por qualquer sistema classificatório ou estabelecimento de critérios. Portanto, tais requisitos acima não visam formatar ou tolher a manifestação da consciência, mas servir de parâmetros conscienciométricos.
Prevenção. O objetivo pretendido, destarte, é organizar, tornando mais claras as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do epicentrismo na CCCI e, ao mesmo tempo, fazer
a paraprofilaxia de eventuais acidentes de percurso para o pré-epicon (Paraprofilaxiologia). Condutas-exceção existem.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o pré-epicon, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Autoimunidade consciencial: Despertologia; Homeostático.
03. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
05. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
07. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
10. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
11. Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
12. Pré-Desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
13. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A AUTODECISÃO SINCERA OBJETIVANDO A EXPANSÃO
CONTINUADA DA INTERASSISTENCIALIDADE PARAPSÍQUICA COSMOÉTICA É O CAMINHO MAIS COERENTE VISANDO A ASSUNÇÃO DA AUTEPICENTRISMOLOGIA TEÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem se dedicando com afinco às práticas tenepessológicas? Como encara o desafio da Autepicentrismologia?
Bibliografia Específica:
01. Andriolo, Áurea; Desenvolvimento do Epicentrismo e Grupocarmalidade; Artigo; Conscienciologia
Aplicada; Revista; Trimestrário; Ed. Especial; Ano 8; N. 7; Associação Internacional para a Evolução da Consciência
(ARACÊ); Venda Nova do Imigrante, ES; 2008; páginas 142 a 155.
02. Arakaki, Cristina; & Fernandes, Pedro; Higiene Cosmoética na Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 13; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2009; páginas 13 a 26.
03. Bueno, Ruy; Fatores Influenciadores da Autocientificidade na Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 14; N. 2; 8 enus.; 8 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 269 a 281.
04. Fernandes, Pedro; Professor: Agente Retrocognitor Cosmoético; Artigo; Anais da II Jornada de Educação Conscienciológica; Brasília, DF; 01-04.05.03; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Rio de Janeiro, RJ; Maio, 2003; páginas 80 a 83.
05. Idem; Sinergismo Tenepes-Epicentrismo: Base da Autodesperticidade; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 14; N. 2; 19 enus.; 4 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 338 a 349.
06. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD- Room; 14 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técnicas; 16 websites; 5 anexos; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 123 a 146.
07. Lopes, Adriana; Tenepes: Base do Epicentrismo Lúcido; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
14; N. 2; 3 enus.; 5 refs.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 356 a 360.
08. Mansur, Phelipe; A Importância da Tenepes para o Desenvolvimento do Epicentrismo na Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; 3 enus.; 1 ref.; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2010; páginas 350
a 355.
09. Oliveira, Mário; Desenvolvimento do Parapsiquismo; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
6; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2002; páginas 257 a 261.
10. Thomaz, Marina; Binômio Tenepes-Autopesquisa: Estudo de Vivências Pessoais; Artigo; Conscientia;
Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2007; páginas 89 a 102.
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11. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 93.
12. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 144 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 138.
13. 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 735 a 738
e 743 a 748.
14. Zolet, Lílian; & Buononato, Flávio; Org.; Manual do Acoplamentarium; revisores Antonio Pitaguari;
et al.; 160 p.; 1 E-mail; 63 enus.; 16 filmes; 24 fotos; 8 gráfs.; 27 ilus.; 64 pesquisadores de fenômenos parapsíquicos;
8 planilhas para autopesquisas; 5 tabs.; 151 taxologias dos sinais energéticos; 1 website; 6 anexos; glos. 171 termos; 808
refs.; 28 x 21 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 1 a 160.
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PREFERENCIOLOGIA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Preferenciologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos, experimentos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter das preferências fundamentais da consciência, conscin, consciex ou grupo evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo preferência vem do idioma Latim, praeferentia, deduzido do verbo
praeferre, “levar adiante; trazer; fornecer; dar; mostrar; declarar; indicar; por em primeiro lugar;
preferir; adiantar”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logia provém do idioma
Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 01. Ciência das preferências. 02. Ciência das primazias. 03. Primaziologia. 04. Ciência das precedências. 05. Precedenciologia. 06. Ciências das opções. 07. Opciologia. 08. Priorologia. 09. Decidologia. 10. Experienciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo preferência:
Antipreferenciologia; megapreferência; minipreferência; preferencial; Preferenciologia; preferente; preferida; preferido; preferir; preferível.
Neologia. O vocábulo Preferenciologia e as duas expressões compostas Preferenciologia Elementar e Preferenciologia Superior são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Antipreferenciologia. 02. Posteriologia; 03. Ulteriorologia.
04. Anteriorologia. 05. Indecidologia. 06. Desopciologia. 07. Despriorologia. 08. Ignorantismo. 09. Imaturologia. 10. Inexperienciologia.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às preferências nas manifestações autopensênicas de cada momento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Estilística pessoal demonstrando as preferências da conscin; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: as pesquisas das manifestações de agrado ante pessoas e coisas; as opções
evolutivas; o direito de preferência; a ação preferencial; a preferência pela dextralidade; o ato de
se viver com o gerenciamento de preferências; o senso da escolha pessoal; o problema da acepção
de pessoas; a preferência eletiva da cédula única; as escolhas inteligentes; as ações de precedência; as inclinações pessoais favoráveis; as prioridades racionais; as distinções lógicas; o ato de
atirar o lenço para alguém; o primado do autodiscernimento; o aprimoramento dos valores pessoais; o burilamento cosmoético das preferências pessoais; a escolha pelo evolutivamente melhor;
as preferências comerciais dos consumidores; a modelagem das preferências dos usuários nos
vários setores da Socin; as preferências lúdicas; as preferências visuais; as preferências culinárias;
as preferências de aprendizagem; as preferências dos hábitos de lazer; as razões das preferências
quanto às marcas industriais; os testes de preferência; a reciclagem dos hábitos, apetites e inclinações; a autossatisfação pela dinamização da autevolução independente do pagamento de pedágios; a busca de melhores oportunidades evolutivas; as preferências pessoais; a tomada de posição; a escolha feliz; a opção criteriosa; a alternativa do abertismo consciencial; os juízos pessoais de valor; os favoritismos cosmoéticos; as pesquisas do aperfeiçoamento das preferências
pessoais.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da prioridade
compulsória; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a técnica da evitação do subcérebro
abdominal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Projetores Conscientes.
Efeitologia: os efeitos dos hábitos sobre as preferências.
Ciclologia: o ciclo intermissão-ressoma-dessoma.
Enumerologia: o estudo das escolhas; o estudo dos favoritismos; o estudo das predileções; o estudo das primazias; o estudo das prioridades; o estudo das opções; o estudo das precedências.
Binomiologia: o binômio preferências-demandas; o binômio preferências-automotivações; o binômio preferências comuns–afinidades interconscienciais.
Interaciologia: a interação autopercepções-autoparapercepções.
Crescendologia: o crescendo síntese prioritária–síntese preferencial; o crescendo evolutivo preferências instintivas–preferências evolutivas; o crescendo evolutivo determinismo–livre
-arbítrio.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução.
Antagonismologia: o antagonismo preferência / preterição; o antagonismo evolução
/ regressão; o antagonismo motriz Aeronáutica / Ufologia; o antagonismo preferências / aversões; o antagonismo privilegiar / preterir.
Politicologia: a democracia; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis racionais da Evoluciologia.
Filiologia: a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a prioritariofilia; a assistenciofilia; a autodiscernimentofilia; a neofilia; a xenofilia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a cognoteca; a ciencioteca; a parapsicoteca; a prioroteca; a evolucioteca;
a proexoteca; a analiticoteca.
Interdisciplinologia: a Preferenciologia; a Autodiscernimentologia; a Estilologia;
a Criativologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens praeferentiologus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens autopriorologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Preferenciologia Elementar = a Ciência aplicada às pesquisas das preferências parciais mais temporárias em bases intrafísicas da consciência; Preferenciologia Superior
= a Ciência aplicada às pesquisas das preferências abrangentes mais permanentes com bases multidimensionais da consciência.
Culturologia: a cultura da Recexologia Evolutiva.
Caracterologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 reações preferenciais, racionais e lógicas da conscin lúcida, discernidora, intermissivista, interassistencial, cognopolita, evolutiva e policármica:
01. Autoconscienciologia. Ouvir sempre a consciência (autorreflexão) e não apenas às
requisições do Zeitgeist (modismos; o grito da moda).
02. Autodidaticologia. Dedicar-se predominantemente ao autodidatismo a vida toda
(Parapedagogiologia) e não apenas à escolaridade convencional, clássica (Pedagogia).
03. Criativologia. Redigir por si mesmo, sob o próprio nome (autoria; Autorrevezamentologia), e não apenas trabalhos apenas de intérprete (organização de antologia, psicografia).
04. Ecologia. Enfatizar o holopensene multidimensional (fôrma holopensênica; Parageopoliticologia; Paraprocedenciologia; Parassociologia) e não apenas o ambiente intrafísico
(Geopoliticologia; Sociologia).
05. Economiologia. Optar pela formação do pé-de-meia ou a autossuficiência econômica e financeira (Interdependenciologia) e não pelo voto de pobreza da demagogia religiosa (Dependenciologia).
06. Evoluciologia. Atender mais à família consciencial, proexológica (Evoluciologia)
e não apenas à família genética consanguínea (Zoologia).
07. Geneticologia. Investigar as auto-heranças paragenéticas (Seriexologia; Holobiografologia) e não apenas as heranças genéticas (Intrafisicologia; Biografologia).
08. Gravitaciologia. Empregar a força gravitacional (hipótese ufológica) e não apenas
o combustível químico (gasolina, querosene).
09. Heuristicologia. Priorizar os recursos parapsíquicos holossomáticos (Paratecnologia) e não apenas os processos psíquicos ou psicomotrizes (Tecnologia; Artesanatologia).
10. Historiografologia. Atentar-se para os parafatos e parafenômenos (Parafenomenologia; Paracronologia; Para-Historiografia) e não apenas para os fatos e fenômenos (Fenomenologia; Cronologia; Historiografia).
11. Opiniologia. Ouvir primeiro os amparadores extrafísicos (Parapercepciologia) e não
apenas o magister dixit ou a opinião pública.
12. Paracerebrologia. Desenvolver as pesquisas abrangentes do paracérebro (Paraneurologia) e não apenas as investigações do cérebro (Neurocienciologia).
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13. Prevenciologia. Aplicar antes de tudo a Higiene (Profilaxia; Paraprofilaxia; Paraterapêutica) e não apenas a Terapêutica depois da enfermidade instalada.
14. Priorologia. Seguir o prioritário evolutivo (Serenologia) e não a moda em vigor
(Pré-Serenologia).
15. Recexologia. Ser maxidissidente (Verponologia Conscienciológica) e não pessoa
submissa, genuflexa, às automimeses ultrapassadas (Eletronótica; Dogmática Religiosa).
16. Regeneraciologia. Desencadear a regeneração celular (Parapatologia; Parabiologia;
Paraclinicologia; Serenão; hipótese dos longevos de Vilcabamba, no Equador) e não a degeneração celular (Patologia; Oncologia; câncer).
17. Semiologia. Desenvolver o paradiagnóstico em bases multidimensionais, holossomáticas (Parassemiologia), e não apenas o diagnóstico em bases somáticas (Anamnese).
18. Somatologia. Estudar profundamente a Parafisiologia (Holossomatologia) e não
apenas a Fisiologia Humana.
19. Taristicologia. Escrever e publicar obras técnicas libertárias (desencadeamento de
neoideias; Ciência; Fatologia) e não livros artísticos, psicossomáticos, automiméticos (desencadeamento de emoções; Literatice; Ficcionismo).
20. Verbaciologia. Optar primeiro pela construção da obra (ação; fazimento; exemplologia) para depois falar sobre a mesma (verbação; comunicação; promoção).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Preferenciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
09. Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
11. Prevalência: Autevoluciologia; Neutro.
12. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A CONSCIN QUANDO MAIS LÚCIDA E INTERESSADA
NA POTENCIALIZAÇÃO DOS AUTOPOSICIONAMENTOS
E NA PRÓPRIA EFICÁCIA ALCANÇA, INEVITAVELMENTE, AS PESQUISAS DA PREFERENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já dedicou alguma atenção à Preferenciologia?
Está satisfeito com as próprias preferências evolutivas?
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PREGUIÇA MENTAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A preguiça mental é o estado de prostração, moleza, apatia, acomodação
e ausência de vontade de pensar, raciocinar, refletir, estudar, definir metas, estabelecer prioridades, desenvolver a intelectualidade e fazer escolhas discernidas, mantendo a conscin, homem
ou mulher, no ignorantismo, dogmatismo e / ou subserviência.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra preguiça provém do idioma Latim, pigritia, “preguiça”, de piger,
“lerdo; preguiçoso; tardo na ação; vadio”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo mental procede do
idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; memória; pensamento; inteligência; razão; sabedoria; juízo; discernimento”. Surgiu
no mesmo Século XV.
Sinonimologia: 01. Ócio mental. 02. Vadiagem pensênica. 03. Leseira cerebral.
04. Moleza mental. 05. Lentidão mental. 06. Acídia mental. 07. Desocupação mental. 08. Folgança mental. 09. Inércia mental. 10. Tibiez mental.
Antonimologia: 01. Vitalidade mental. 02. Empenho mental. 03. Agilidade mental.
04. Disposição mental. 05. Prontidão mental 06. Dinamismo intelectual. 07. Desenvoltura cerebral. 08. Motivação intelectual. 09. Aceleração mental. 10. Voliciolina intelectiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência da mentalsomaticidade.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular referente ao tema: – Antipreguiça:
motivação, perseverança.
Coloquiologia. A expressão popular deixa a vida me levar.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da improdutividade mentalsomática; os ociopensenes; a ociopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os autopensenes destrutivos; o vazio pensênico; os bradipensenes; a bradipensenidade;
os copropensenes; a copropensenidade; os criptopensenes; a criptopensenidade; os qualipensenes;
a qualipensenidade; os raciopensenes; a raciopensenidade; o holopensene da antirreciclagem;
a melhoria da capacidade produtiva de pensenes cosmoéticos.
Fatologia: a preguiça mental; a acídia mentalsomática; o antintelectualismo; a procrastinação e o desinteresse escolar; a alienação; a hostilidade frente às exigências intelectivas; a ausência de prioridade do ser humano frente aos bens materiais e à sociedade consumista; o descomprometimento com o futuro; a agressividade gratuita; a mídia lavadora de cérebros; as músicas
sem qualidade em ambientes desqualificados; as amizades ociosas; as futilidades da coluna social; a ausência de autonomia; a falta de priorizações evolutivas; o vício eletrônico; a minivolição;
a falta de voliciolina; a mentalidade estreita; a comatose intelectiva; o boavidismo; o ócio; a vida
desregrada; a desmotivação; o comodismo; a ausência de compromisso; a adultidade vivida no
porão consciencial; as ações não realizadas; a antiproéxis; a imprudência quanto ao suicídio lento
e exposição a acidentes; a mesologia negativa; a falta de perspectivas evolutivas; a ausência de
percepção das corrupções cotidianas; a negação da necessidade de mudança; a robotização diária;
a melin; a valorização da educação formal; a postura intelectiva assistencial.
Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; o autassédio; o heterassédio; a inexistência das desassimilações simpáticas; a iscagem inconsciente; a ignorância parapsíquica; a parapsicose pós-dessomática; a agenda extrafísica vazia; o embotamento das para-
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percepções; a Antiprojeciologia; o bloqueio do mentalsoma; a atuação dos megassediadores extrafísicos; o congressus subtilis; os bagulhos energéticos; a melex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo preguiça mental–bloqueio mentalsomático; o sinergismo
autassédio-heterassédio; o singergismo pensene inútil–ação desqualificada; o sinergismo autodespriorização-autodesorganização.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de causa e efeito; o princípio
autocorruptor “todo mundo faz”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio “quem aprende deve ensinar”.
Codigologia: a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) construído sem
autocorrupção.
Teoriologia: a autovivência da teoria da recéxis possibilitando a desestagnação da zona
de conforto acrítica; a teoria do porão consciencial; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução por meio dos autesforços.
Tecnologia: a técnica da evitação da cultura inútil; a ausência da técnica da exaustividade; o desconhecimento da técnica do estado vibracional; a técnica da recin na superação da
preguiça mental.
Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística; o voluntariado conscienciológico dando suporte intelectual e alavancando as autossuperações ; a exposição positiva do voluntariado verbetográfico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível dos
Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito da preguiça mental na retroalimentação do autassédio evoluindo
para o heterassédio; a manutenção do megatrafar enquanto efeito do ócio mental; o atraso na
consecução da proéxis enquanto efeito do marasmo mental; o efeito das rotinas inúteis sobre os
hábitos pessoais; os efeitos toxicogênicos; os efeitos autassediantes dos emocionalismos; o efeito
das companhias evolutivas; a antievolução enquanto efeito da preguiça mental.
Neossinapsologia: a preguiça mental dificultando a geração de neossinapses; a intelectualidade produzindo neossinapses.
Ciclologia: o ciclo comatoso da inatividade; o ciclo patológico das imaturidades evolutivas; o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas pela preguiça mental; o ciclo de desperdício das autopotencialidades.
Binomiologia: a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio preguiça
mental‒vazio mentalsomático; o binômio vontade fraca‒vida indisciplinada; o binômio ignorância–cérebro manipulado; o binômio manipulação midiática‒conscin subserviente; o binômio
conscin intelectual–amparo erudito; o binômio vontade-decisão.
Interaciologia: a interação preguiça mental–desperdício de vida; o exemplarismo patológico do ócio mental na interação familiar; a interação conscin preguiçosa‒consciex assediadora; a interação autocorrupção‒manutenção do marasmo; a interação professor-aluno; a interação nas amizades ociosas; a interação pseudossabedoria–fechadismo consciencial–soberba.
Crescendologia: o crescendo automotivação–autorreflexão–empenho evolutivo.
Trinomiologia: o trinômio intenção–concentração mental–vontade.
Polinomiologia: o polinômio vontade de aprender–domínio intelectivo formal–intelecção conscienciológica–tares–docência tarística–desbloqueio mentalsomático.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo ociosidade / produtividade; o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo assediador / amparador;
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o antagonismo sucesso / fracasso; o antagonismo apatia / atitude; o antagonismo alienação
/ lucidez.
Paradoxologia: o paradoxo de os pensenes inúteis sobrecarregarem o cérebro vazio;
a condição paradoxal de a consciência optar pela própria obnubilação; o paradoxo braços
fortes–cabeça fraca; o paradoxo de as ambições mundanas nortearem a vida intrafísica; o paradoxo das tentativas inúteis de glamorizar as inutilidades.
Politicologia: a política de progressão continuada, como solução dos casos de repetência
escolar, podendo incentivar a preguiça mental nas crianças e adolescentes.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do maior esforço na libertação dos autassédios;
a lei de Gérson; a lei da responsabilidade educacional.
Filiologia: a raciocinofilia; a academicofilia; a mentalsomatofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia; a literofobia; a voliciofobia; a disciplinofobia; a decidofobia; a intelectofobia; a teaticofobia; a grafofobia.
Sindromologia: a síndrome da procrastinação; a síndrome da negligência; a síndrome
da autovitimização; a síndrome da robotização existencial; a síndrome de Gabriela; a síndrome
do infantilismo impedindo a conscin de assumir responsabilidades; a síndrome do transtorno
do déficit de atenção (TDA); a síndrome da dispersão consciencial (SDC).
Maniologia: a mania de inventar justificativas ou desculpas para a preguiça mental;
a mania de empurrar com a barriga; a mania de passar a mão na cabeça de filhos rebeldes;
a riscomania; a subcerebromania; a mania de permanecer na preguiça mental.
Mitologia: o mito da falta de tempo.
Holotecologia: a nosoteca; a patopensenoteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca;
a criticoteca; a evolucioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Acriticologia; a Autenganologia; a Experimentologia; a Reeducaciologia; a Decidologia; a Voliciologia; a Autorganizaciologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin procrastinadora; a isca humana inconsciente; a massa humana
impensante; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o preguiçoso; o acedioso; o acriticista; o boa-vida; o sedentário mental;
o autocorrupto; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a preguiçosa; a acediosa; a acriticista, a boa-vida, a sedentária mental;
a autocorrupta; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens acediosus; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens parapathologicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo
sapiens alienatus; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: preguiça mental específica = aquela pontual, geradora de minicorrupções
em determinada área de atividade, ao modo da desmotivação para ler, estudar ou fazer escolhas;
preguiça mental generalizada = aquela abrangente, geradora de megacorrupções em diversas
áreas de atividade, ao modo da prostração mentalsomática gerada pela submissão à drogadição,
ao vício tecnológico fútil e às sociosidades obnubilantes.
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Culturologia: a cultura do menor esforço; a identidade cultural da preguiça; a falta
da formação cultural; a cultura do Ignorantismo; a cultura inútil; a cultura brasileira do jeitinho;
a cultura da indisciplina; a cultura da intelectualidade; a cultura da reeducação consciencial.
Terapeuticologia. Com embasamento na Consciencioterapia, a superação da preguiça
mental se assenta na procura de atividades automotivadoras e intelectivas por parte da conscin,
estabelecendo mudança gradual para hábitos sadios e rotinas úteis, eliminando os autassédios.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a preguiça mental, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acídia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
07. Autossuperação do megatrafar: Intraconscienciologia; Homeostático.
08. Bibliofobia: Mentalsomatologia; Nosográfico.
09. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
11. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Inatividade intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Riscomania: Parapatologia; Nosográfico.
15. Trafarão: Parapatologia; Nosográfico.

A PREGUIÇA MENTAL É MEGATRAFAR GERADOR DE ASSÉDIOS INTRACONSCIENCIAIS, PODENDO PROVOCAR
CONFORTO MOMENTÂNEO, PORÉM LEVAR A CONSCIN
INCAUTA À CONDIÇÃO FUTURA DE MELIN E DE MELEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém a preguiça mental? Qual investimento tem feito para sair da acomodação na zona de conforto e partir para evolução pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Mota, Tathiana; Curso Intermissivo: Você se preparou para os Desafios da Vida Humana?; revisores
César Machado; & Laura Bruna Araujo; pref. Ana Luiza Rezensa; 200 p.; 10 caps.; 3 partes; 6 enus.; 1 E-mail; 36
perguntas; 10 respostas; 1 website; 14 webgrafias; 1 posf.; 83 refs.; índice de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; alf.; 23 x 16 cm.; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 45, 61, 81, 93, 105
e 115.
2. Silva, Cesar Augusto Alves; Além dos Muros da Escola: as Causas do Desinteresse, da Indisciplina
e da Violência dos Alunos; 240 p.; 21 x 14 cm; br.; Papirus; Campinas, SP; 2011; páginas 1 a 240.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
502 a 793.
4. 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
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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 109.
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 265 a 266,
275, 372 e 450.
6. Zanardini, Angela; Inteligência Interassistencial: Ferramenta Evolutiva; Artigo; Conscientia; Trimestral; Vol. 18; N. 4; Seção: Temas da Conscienciologia; 12 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Out-Dez, 2014; páginas 469 e 480.
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PRÉ-INTERMISSIOLOGIA NA ÁFRICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Pré-Intermissiologia na África é a oportunidade evolutiva de as conscins,
homens e mulheres, dedicarem-se, no Continente Africano, a atividades voluntárias relativas à Ciência aplicada aos estudos, pesquisas e parapesquisas conscienciológicas para cultivar a autonomia e as habilidades necessárias ao desenvolvimento da liderança interassistencial, objetivando
tornarem-se candidatas mais preparadas aos trabalhos de resgates na Baratrosfera depois da segunda dessoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; aditamento; superioridade comparativa”. O prefixo inter também provém do mesmo idioma Latim,
inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra missão procede também do idioma Latim,
missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de mittere, “mover; mandar; deixar ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”. O termo áfrica é de origem incerta, talvez do idioma Fenício, afri, “nome
de tribo berbere; habitantes do território de Cartago”, ou do idioma Latim, África, de afri, “afros;
nome de povo praticamente desconhecido”. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Preparo intermissiológico na África. 2. Treino pré-intermissiológico
na África.
Neologia. As 3 expressões compostas Pré-Intermissiologia na África, Pré-Intermissiologia pontual na África e Pré-Intermissiologia diversificada na África são neologismos técnicos da
Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Intermissão na Baratrosfera. 2. Intermissão em comunex.
Estrangeirismologia: a Mama África; a intraphysical hometown; o local do aparecimento do Homo sapiens; o tratado Homo sapiens reurbanisatus; o deal evolutivo; o know-how
interassistencial; o approach do assistente.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às escolhas interassistenciais desafiadoras.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – África:
laboratório pré-intermissiológico. Bondade significa megainteligência. Tenhamos generosidade
interassistencial.
Coloquiologia: a volta a penates; o retorno ao berço da Humanidade; as toneladas de
assistência e os gramas de resultados; a distribuição da riqueza intraconsciencial; o trabalho de
formiguinha; o se virex evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene consciencial do calculismo cosmoético; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade;
os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a fôrma holopensênica africana; a manutenção da
higidez autopensênica; a superação da pressão holopensênica; a autossustentabilidade em diferentes holopensenes.
Fatologia: a Pré-Intermissiologia na África; o território do planeta Terra mais necessitado de ajuda; as neovivências no Antigo Continente; o treino interassistencial na África; os testes
conscienciais; o gabarito pessoal colocado à prova; os percalços intrafísicos; as dificuldades intra-
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conscienciais; o autesforço pessoal; o aprendizado evolutivo; as reciclagens imperativas; as autossuperações necessárias; o emprego do traforismo; o preenchimento de trafais; a autonomia evolutiva; a descensão cosmoética; a retribuição fraterna; a dedicação incondicional; a doação integral;
a assistência sem retorno; a repetição paciente; os intercâmbios conscienciológicos; as itinerâncias internacionais; as viagens interassistenciais; as idas e vindas; as temporadas na África; a conexão com a Cognópolis; as atividades reforçadoras do equilíbrio consciencial; as gescons teáticas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energoparapsíquica; a profilaxia dos acidentes de percurso; o domínio energético; a Higiene Consciencial; a prática da tenepes; o amparo extrafísico de função; as sincronicidades; as autorretrocognições; a recuperação de cons; a especialização holobiográfica; os parafenômenos; as inspirações
extrafísicas; o preparo para resgates futuros na Baratrosfera; a prontidão para atuar com equipexes; a Conscienciologia enquanto departamento das reurbexes coordenada pelos Serenões; a evitação da formação de novas consréus e das transmigrexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo especialização-eficácia; o sinergismo gabarito interassistencial–neodesafios evolutivos; o sinergismo generalismo–visão de conjunto; o sinergismo autodiscernimento interassistencial–demanda de assistentes.
Principiologia: o princípio da gratidão; o princípio da retribuição; o princípio da prioridade interassistencial; o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da abnegação cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impulsionando a conscin às autossuperações dos trafares e às aquisições dos trafais.
Teoriologia: a teoria das reurbexes; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria da infiltração cosmoética; a teática conscienciológica; a teoria da proéxis; a teoria da escala evolutiva;
a teoria das transmigrações interplanetárias.
Tecnologia: as técnicas energossomáticas; as técnicas reeducativas; as técnicas desassediadoras; as técnicas conscienciométricas; as técnicas tarísticas; as técnicas paradiplomáticas;
as técnicas consciencioterápicas.
Voluntariologia: o vínculo consciencial no voluntariado; os voluntários da Conscienciologia; o voluntariado tarístico favorecedor da proéxis dos intermissivistas; os voluntários de
trabalhos humanitários.
Laboratoriologia: a África enquanto laboratório conscienciológico da Pré-Intermissiologia; o labcon pessoal a favor da interassistência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da interassistencialidade na intraconsciencialidade; o efeito da vivência em outras culturas nas reciclagens conscienciais; o efeito do treino energético na autocapacitação desassediadora; o efeito do contato com realidades precárias na valorização das boas
condições de vida; o efeito do preparo no êxito das viagens interassistenciais; o efeito do megafoco proexológico na autossuperação do contrafluxo do trabalho; o efeito da benignidade na intercompreensão.
Neossinapsologia: a superação das retrossinapses ultrapassadas para adentrar locais
semelhantes à Baratrosfera; a importância da mudança de ambiente na criação de neossinapses;
as neossinapses necessárias às vivências em outras culturas; a reativação de paraneossinapses
desenvolvidas nos Cursos Intermissivos (CIs).
Ciclologia: o ciclo vida humana–intermissão; o ciclo das viagens; o ciclo do aprendizado; o ciclo da evolutividade; o ciclo das realizações; o ciclo das reciclagens; o ciclo das autossuperações.
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Binomiologia: o binômio disponibilidade-disposição; o binômio abertismo-adaptabilidade; o binômio contrafluxo-galardão; o binômio tecnicidade-objetividade; o binômio intencionalidade-resultado; o binômio universalismo-poliglotismo; o binômio demanda externa–autocapacitação.
Interaciologia: a interação equipin-equipex; a interação minipeça interassistencial–maximecanismo evolutivo; a interação identidade intermissiva–especialidade consciencial; a interação autoliderança–liderança interassistencial; a interação verpons-neoabordagem; a interação
retrovidas-neovidas; a interação vida humana–intermissão extrafísica.
Crescendologia: o crescendo mentalidade de instituição conscienciocêntrica (IC)–mentalidade de campus conscienciológico–mentalidade de Cognópolis; o crescendo representação
institucional–representação da Conscienciologia; o crescendo doação parcial–doação total;
o crescendo profissional voluntário–pesquisador independente; o crescendo treino pré-intermissiológico–resgates na Baratrosfera; o crescendo voluntário liderado–voluntário líder; o crescendo itinerância em país de primeiro mundo–itinerância em países africanos; o crescendo aluno–
–voluntário–cognopolita–conscienciólogo–interassistente–pré-intermissiologista.
Polinomiologia: o polinômio pré-tenepes–tenepes–desperticidade–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo choque cultural / adaptabilidade; o antagonismo
pesquisa de gabinete / pesquisa de campo; o antagonismo idealização / pragmatismo; o antagonismo desassédio doméstico / desassédio alhures; o antagonismo dimensão intrafísica / Baratrosfera; o antagonismo alarde / verbação; o antagonismo imposição / paradiplomacia.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade avançada; a lei da
responsabilidade do mais lúcido; os usos e costumes subvertendo as leis; o autodiscernimento para sobreviver em meio à lei da selva.
Filiologia: a africanofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia; a eliminação da idiomatofobia; o fim da assediofobia; o combate à xenofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome geral de adaptação; a superação da síndrome do
ansiosismo; a evitação da síndrome da apriorismose; a profilaxia da síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Maniologia: as manias em bases culturais; a superação da mania de doutrinar; o fim da
mania de saber tudo; a exclusão da mania de dominação.
Mitologia: a eliminação do mito do salvacionismo; o confronto com mitos culturais seculares; o descarte do mito da assistência sem limite, hora ou local.
Holotecologia: a africanoteca; a energoteca; a assistencioteca; a sociologicoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Pré-Intermissiologia; a Proexologia; a Liderologia; a Reciclologia; a Autodiscernimentologia; a Tenepessologia; a Energossomatologia;
a Interconexologia; a Viajologia; a Reurbexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade despojada; o ser interassistencial; a pessoa fraterna; a conscin amparadora.
Masculinologia: o intermissivista; o intermissiólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a intermissivista; a intermissióloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens adaptatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Pré-Intermissiologia pontual na África = a interassistência praticada única vez no Continente Africano; Pré-Intermissiologia diversificada na África = a interassistência
continuada nos países africanos.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura dos desafios evolutivos.
Liderologia. De acordo com a Conscienciologia, apenas cerca de 20% dos intermissivistas bem entrosados com a proéxis se tornarão líderes interassistenciais na próxima intermissão.
Continuidade. Todo esforço é válido para a conscin preparar-se ao máximo, objetivando
atingir a liderança interassistencial o quanto antes, haja vista a necessidade de ajuda às consréus.
Estudo. O tratado Homo sapiens reurbanisatus contém listagem de 100 tipos de consréus a serem pesquisadas pelos interessados em identificar os perfis com os quais apresentam
maior predisposição para interassistir, de acordo com o histórico pessoal de autossuperações.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Pré-Intermissiologia na África, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. África: Intrafisicologia; Neutro.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Beneficência: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
05. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
10. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.
11. Nível intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
12. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
14. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.
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A PRÉ-INTERMISSIOLOGIA NA ÁFRICA É MEGAOPORTUNIDADE DE A CONSCIN LÚCIDA ATUAR NA REURBEX
DO CONTINENTE AFRICANO E TREINAR PARA RESGATES NAS BARATROSFERAS EM FUTURAS INTERMISSÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já contemplou a possibilidade da Pré-Intermissiologia na África? Está disposto(a) a enfrentar esse novo desafio evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.262 a 1.264.
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 198.

K. A.
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PRÉ-INTERMISSIVISTA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pré-intermissivista é a conscin pré-serenona, mulher ou homem, sem
o Curso Intermissivo, mas autoconsciente e decidida a se integrar aos estudos intermissivos na
próxima intermissão pós-dessomática, planejar a autoproéxis e renascer com patamar evolutivo
mais avançado.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O primeiro prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O segundo prefixo inter procede também do
idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão provém do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino de
mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII.
O sufixo ista deriva do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Candidato ao Curso Intermissivo (CI). 2. Calouro do CI. 3. Vestibulando do CI. 4. Pré-cursista da intermissão. 5. Conscin sem CI.
Neologia. O vocábulo pré-intermissivista e as duas expressões compostas pré-intermissivista mulher e pré-intermissivista homem são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Autexcluído de CI. 02. Rejeitado de CI. 03. Conscin vulgar.
04. Buscador-borboleta. 05. Buscadora-borboleta. 06. Consciênçula. 07. Consréu ressomada.
08. Ex-aluno de CI. 09. Intermissivista. 10. Proexista conscienciológico.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o curriculum vitae.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à evolutividade intermissivista prioritária.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial cosmoética; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a intrafisicalidade; o terceiro tempo da proéxis dos intermissivistas; a formação da pré-admissão ao primeiro CI; a autossaturação quanto aos ditames materialistas; a autossaturação quanto aos ditames místicos; a aceitação do desafio da Descrenciologia; a autopredisposição à evolutividade lúcida; a vida humana como curso preparatório para o CI pós-dessomático; os
bastidores da pré-seleção aos CIs; a Instituição Conscienciocêntrica (IC) na condição de escola
preparatória para os CIs; o laboratório conscienciológico como oficina preparatória do CI; a Prova Geral de Conscienciologia como primeira proposta prática de admissão ao CI pós-dessomático; a escala das prioridades evolutivas; a busca do compromisso da próxima vida humana; o autesforço de vivenciar teaticamente, desde já, os ensinos do CI; a agilização da holobiografia
pessoal; os cursos da Cognópolis; os livros da Conscienciologia.
Parafatologia: o Curso Intermissivo; a disponibilidade de vagas para os CIs; a admissão
por merecimento ao CI; as vagas ociosas devido ao despreparo evolutivo da média dos componentes da Humanidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodespertamento para a seriexialidade; os requisitos mínimos presentes na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
a recepção extrafísica dos candidatos aos CIs; a administração dos CIs pelos evoluciólogos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fundamental vontade-intencionalidade.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença como requisito mínimo para
admissão ao CI.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e prática dos Cursos Intermissivos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Neossinapsologia: as neossinapses intermissivistas.
Ciclologia: o ciclo evolutivo conscin pré-serenona–conscin pré-serenona intermissivista; o ciclo IC-CI; o ciclo CI-IC.
Binomiologia: o binômio Curso Intrafísico de Admissão ao CI–Curso Extrafísico de
Admissão ao CI.
Interaciologia: a interação Cursos de Conscienciologia–Cursos de Pré-admissão aos
CIs; a interação CCCI-CCCE; a interação Intrafisicologia-Intermissiologia.
Crescendologia: o crescendo qualificação intrafísica–admissão extrafísica em CI.
Trinomiologia: o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo.
Polinomiologia: o polinômio planejamento-recrutamento-seleção-admissão.
Antagonismologia: o antagonismo admissão / autexclusão.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia.
Mitologia: a destituição dos mitos religiosos e eletronóticos.
Holotecologia: a evolucioteca; a intermissioteca; a dissidencioteca; experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Reeducaciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia; a Maxidissidenciologia.
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 consciências predispostas à autevolução técnica e otimizada; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o pré-intermissivista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pré-intermissivista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens praeintermissivista; o Homo sapiens autoconsciens;
o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens calculator; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-intermissivista mulher = a tendente a atentar primeiramente para
a mudança do interesse da gestação humana para a consciencial; pré-intermissivista homem
= o tendente a atentar primeiramente para a mudança do interesse do paradigma newtoniano-cartesiano para o consciencial.
Culturologia: a cultura da intermissibilidade evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o pré-intermissivista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
04. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
05. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
06. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
07. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A CONSCIÊNCIA PRÉ-INTERMISSIVISTA DISPÕE DO ELENCO DE MILHARES DE CONSCINS INTERMISSIVISTAS,
COBAIAS, PARA SEREM ANALISADAS COMO EXEMPLOS
VIVOS DE ACERTOS E ERROS NA VIDA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Qual interesse o Curso Intermissivo desperta em você, leitor ou leitora?
O de cursar ou o de cumprir?
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PRÉ-INVEXÓLOGO
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pré-invexólogo é a conscin aplicante da técnica da invéxis, em crescente
apropriação dos conceitos e posicionamentos convergentes à assunção definitiva da linha de atuação proexológica, especializada nas pesquisas, sistematização de vivências e constructos teórico-práticos relativos à neociência Invexologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo pre vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O termo inversão provém do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Surgiu no Século XIX. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Apareceu no Século
XIX. O elemento de composição logo deriva do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição;
definição; palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor dado a alguma coisa; explicação; a razão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, é especialista em”.
Sinonimologia: 1. Pré-pesquisador especializado da Invexologia. 2. Pré-erudito da Invexologia. 3. Pré-orientador invexológico. 4. Pré-invexologista.
Neologia. O vocábulo pré-invexólogo e as duas expressões compostas pré-invexólogo jejuno e pré-invexólogo maduro são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Adolescente inexperiente. 2. Jovem imaturo. 3. Recexólogo.
Estrangeirismologia: o background intermissivo manifesto pelo know-how autevolutivo
precoce; o lifestyle verponológico do inversor existencial; o questionamento exaustivo no quiz invexológico; o close-up na invexibilidade do inversor large; a melhoria na performance da invéxis
pelo upgrade inversivo planejado; o holopensene do Invexarium e do Campus de Invexologia
propício ao desenvolvimento do invexólogo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à precocidade intermissivista.
Citaciologia: – De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar
(Platão, 428 a.e.c–347 a.e.c). Nunca se protele o filosofar quando se é jovem, nem canse o fazê-lo
quando se é velho, pois ninguém é jamais pouco maduro nem demasiado maduro para conquistar
a saúde da alma (Epicuro, 342 a.e.c–271 a.e.c).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os
autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a evitação da patopensenidade usual do porão consciencial; a eliminação dos antipensenes quanto às técnicas evolutivas; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a retilinearidade pensênica precoce expressa em grafopensenes tarísticos frente às pressões mesológicas nocivas.
Fatologia: o prelúdio da autoformação do pesquisador invexológico; a recuperação precoce de cons magnos pelo contato com a técnica da invéxis; o predomínio do mentalsoma sobre
o soma; a terapêutica e profilaxia quanto às imaturidades juvenis; a evitação das automimeses dis-
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pensáveis; o entendimento pelo pré-invexólogo da mocidade constituir-se trafar; o esmiuçamento
das consequências derivadas das escolhas facultando a cosmovisão precoce sobre as responsabilidades evolutivas; a maturidade imberbe na tridotação consciencial; a assunção dos desafios evolutivos para aplicação e sistematização da Invexologia; o Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex) enquanto ponto de formação, encontro e apoio de inversores e invexólogos; os eventos de
pesquisa invexológica Simpósio do Grinvex (SIG) e Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS); o Serviço de Apoio ao Inversor Existencial da ASSINVÉXIS; os cursos
Teoria e Prática da Inversão Existencial (TPIE), Prática da Tridotação na Invéxis, Currículo do
Inversor Existencial, Aplicação da Invéxis e Despertometria favorecedores da formação de pré-invexólogos; os esforços convergentes para materialização do Campus de Invexologia; a Invexometrologia do pré-invexólogo através do balanço das prioridades do invexograma; as metas do inversor aos 40 anos de idade; a mininvéxis e a maxinvéxis; o exemplarismo e estudo de caso de inversores veteranos, servindo de apoio ao pré-invexólogo; o estudo da biografia de prováveis inversores da História; a manutenção atacadista do levar tudo de eito; a pressa e ansiedade levando
à precipitação antievolutiva; o ato de abrir caminho nas frentes proexológicas; a representatividade multidimensional do pré-invexólogo perante as técnicas evolutivas; a correção de rota do inversor pelo monitoramento do automaxiplanejamento; a evitação da condição de não mostrar trabalho; os inversores constituindo ainda menor número dentro da microminoria minúscula; os desafios específicos de cada invexogeração; a priorização das gescons em detrimento das gessons;
as polêmicas invexológicas; a invéxis enquanto estratégia avançada para a policarmalidade e menina dos olhos dos Serenões; a atualização constante do pré-invexólogo quanto às verpons invexológicas e subespecialidades da Invexologia.
Parafatologia: os Cursos Intermissivos (CIs) predisponentes à aplicação da invéxis;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desde a juventude; o estudo da sinalética
energética e parapsíquica sob a ótica invexológica; a antecipação sadia da tenepes pelo inversor;
a importância das vivências parapsíquicas enquanto ampliadoras da autoconscientização multidimensional (AM) e definidoras do posicionamento perante as técnicas evolutivas; o interesse das
consciexes candidatas à aplicação da invéxis analisando os inversores atuais enquanto estudo de
caso multidimensional; o contato com amparadores técnicos da invéxis; a autodefesa energética
e iscagem autoconsciente cotidiana em contraposição ao fluxo patológico social; o planejamento
do desenvolvimento do autoparapsiquismo, com vistas à projetabilidade lúcida, autodesperticidade e autofiexialidade ainda na meia-idade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo derivado da omniconvergência das priorizações evolutivas; o sinergismo amizades evolutivas–manutenção do foco proexológico; o sinergismo invéxis-compléxis; o sinergismo maxiplanejamento invexológico pessoal–megaplanejamento maxiproexológico da CCCI.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) potencializado pela pouca
idade cronológica; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) perante a técnica da invéxis
e a linha de atuação proexológica; o princípio da inteligência evolutiva (IE) fundamentando
o maxiplanejamento invexológico; o princípio “isso não é pra mim” alicerçando as escolhas lúcidas; o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem” aplicado às autorreciclagens;
o princípio da descrença (PD) refletindo criticidade cosmoética; o princípio “melhor prevenir
a remediar” aplicado na cotidianidade proexológica.
Codigologia: o código de conduta do inversor existencial; o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando o maxiplanejamento invexológico.
Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria das ideias inatas; a teoria do
macrossoma.
Tecnologia: a técnica do antiporão consciencial; a técnica da imobilidade física vígil
(IFV) assentando a psicomotricidade do jovem; as técnicas de autorganização para aproveita-
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mento máximo do tempo; a técnica do ano invexológico; o cotejo profundo entre as técnicas evolutivas da invéxis e da recéxis; a técnica de viver.
Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) ao modo de
pilar da inversão assistencial; a liderança de inversores no voluntariado das ICs; o voluntariado
na condição de requisito para participação no Grinvex; o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial; a gasolina azul do voluntariado inversivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório radical da Heurística (Serenarium); a Aleia dos Gênios do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC) e a Alameda Técnica de Viver (ASSINVÉXIS) constituindo laboratórios de pesquisa ao ar livre.
Colegiologia: o Colégio Invisível de Invexologia catalisando a formação de invexólogos.
Efeitologia: os efeitos na vida humana da aplicação da técnica da invéxis; os efeitos da
bilibertação inversora na proéxis.
Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses invexológicas.
Ciclologia: o ciclo confluente fase prepatória–fase executiva da proéxis; o ciclograma
parapsíquico CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis; o estudo da otimização máxima
do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a precocidade intermissivista; a precocidade exemplarista; a precocidade evolutiva; a precocidade pesquisística; a precocidade lúcida; a precocidade não-desperdiçada;
a precocidade cosmoética. A profilaxia das mediocrizações; a profilaxia das ectopias afetivas;
a profilaxia das dispersões na Era da Fartura; a profilaxia dos autenganos; a profilaxia do porão
consciencial; a profilaxia dos autoconflitos invexológicos; a profilaxia dos travões despertológicos. A priorização da autopesquisa; a priorização da maturidade; a priorização da assistencialidade; a priorização da tenepes; a priorização da proéxis; a priorização da desperticidade; a priorização da megagescon.
Binomiologia: o binômio invexológico intermissão extrafísica–antidispersão intrafísica;
o binômio invexogeração–liderança multidimensional; o binômio recin-invéxis; o binômio pesquisa-invéxis; o binômio invéxis-excelência; o binômio planejamento-realização.
Interaciologia: a importância da interação entre inversores; a complementaridade da interação inversor-reciclante; a interação invexólogo-recexólogo; a interação invexólogo–inversor
iniciante; a interação invexólogo–jovem candidato à invéxis; a interação invexólogo–pré-serenão
vulgar.
Crescendologia: o crescendo intermissivista–inversor existencial–pré-invexólogo–invexólogo–completista–amparador extrafísico da Invexologia; o crescendo pequenos passos–grandes conquistas; o crescendo inversor-invexólogo.
Trinomiologia: o trinômio invexológico precocidade-profilaxia-priorização; o trinômio
tridotaciológico intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio triatlético inversor-tenepessista-epicon; o trinômio ideal megatrafor pessoal–megafoco pessoal–materpensene
pessoal.
Polinomiologia: o polinômio autoral artigos-verbetes-livros-tratados; o polinômio do
autorrevezamento multiexistencial curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
Antagonismologia: o antagonismo efeito halo / efeito ralo; o antagonismo fluxo cósmico / fluxo social; o antagonismo mata-burros da invéxis / propulsores da invéxis.
Paradoxologia: o paradoxo invexológico maturidade extrafísica–inexperiência intrafísica; o paradoxo harmonia íntima–turbilhão hormonal; o paradoxo de as autorrestrições invexológicas serem libertárias.
Politicologia: a pesquisocracia; a paratecnocracia; a invexocracia; a conscienciocracia;
a cognocracia; a cosmoeticocracia; a holomaturocracia.
Legislogia: a lei da manutenção do megafoco consciencial.
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Filiologia: a autocriticofilia; a invexofilia; a parapsicofilia; a proexofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a neofilia constante.
Fobiologia: o enfrentamento da invexofobia.
Sindromologia: o avesso da síndrome do infantilismo; a remissão da síndrome do estrangeiro (SEST) devido ao encontro com os companheiros de Curso Intermissivo; a eliminação
da síndrome do já ganhou proexológico.
Maniologia: a evitação da mania de deixar para amanhã o realizável hoje.
Mitologia: a superação do mito da maternidade; a mitoclastia juvenil; o mito de todo voluntário jovem da Conscienciologia ser inversor; o mito do inversor perfeito; o mito de o inversor ser sempre jovem; o mito do inversor sem maxiplanejamento.
Holotecologia: a invexoteca; a consciencioteca; a psicoteca; a biografoteca; a parapsicoteca; a pesquisoteca; a sexoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Recexologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia;
a Autorganizaciologia; a Intrafisicologia; a Conscienciometrologia; a Perfilologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Gesconologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin inversora; a conscin jovem com megafoco.
Masculinologia: o pré-invexólogo; o agente retrocognitor inato; o inversor existencial;
o inversor veterano; o invexologista; o invexotecário; o invexômetra; o inversor afetivo; o inversor assistencial; o inversor autopesquisador; o inversor autossuficiente; o inversor comunicativo;
o inversor consciencial; o inversor energético; o inversor extrapolacionista; o inversor intelectual;
o inversor líder; o inversor maduro; o inversor parapsíquico; o jovem de ação; os participantes do
Grinvex.
Femininologia: a pré-invexóloga; a agente retrocognitora inata; a inversora existencial;
a inversora veterena; a invexologista; a invexotecária; a invexômetra; a inversora afetiva; a inversora assistencial; a inversora autopesquisadora; a inversora autossuficiente; a inversora comunicativa; a inversora consciencial; a inversora energética; a inversora extrapolacionista; a inversora intelectual; a inversora líder; a inversora madura; a inversora parapsíquica; a jovem de ação; as participantes do Grinvex.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens praecox; o Homo sapiens prophylacticus; o Homo sapiens priorologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-invexólogo jejuno = o inversor existencial com extrapolacionismos
verponológicos, porém ainda calouro na sustentação pesquisística da própria invexibilidade; préinvexólogo maduro = o inversor existencial experiente, na iminência de publicar produção verponológica na Invexologia.
Culturologia: o contrafluxo em relação à cultura das massas; a cultura do autodidatismo ininterrupto; a cultura da intelectualidade adolescente; a cultura invexológica; a cultura invexométrica; a cultura do autovanguardismo evolutivo.
Atitudes. Consoante a Invexometrologia, eis, a título de exemplo, em ordem alfabética,
13 variáveis e respectivas condutas consideradas propícias ao pré-invexólogo na assunção da condição de expert em Invexologia:
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01. Antidispersividade. Organiza o cotidiano pessoal de acordo com prioridades evolutivas, estabelecendo rotinas úteis alinhadas ao maxiplanejamento.
02. Autocoerência. Posiciona-se coerentemente frente às posturas antinvéxis e assume
responsabilidades da autoproéxis rumo à desperticidade.
03. Cursos. Faculta a criação e participação nos novos cursos para divulgação das verpons invexológicas.
04. Dúvidas. Não possui dúvidas mortificadoras quanto aos objetivos da invéxis e decorrentes evitações na aplicação da técnica.
05. Eventos. Organiza e participa de eventos de divulgação paracientífica da especialidade Invexologia.
06. Grinvex. Auxilia a formação de inversores e pesquisadores no Grinvex.
07. Interassistência. Realiza o acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento especializado de outros inversores e interessados na aplicação da técnica, possibilitando
a interassistência por meio da autoridade moral e exemplarismo pessoal.
08. Invexibilidade. Possui nível de invexibilidade constantemente mapeado e em crescente autossuperação.
09. Invexoteca. Estuda as publicações invexológicas e assuntos correlacionados à invéxis, estabelecendo invexoteca pessoal.
10. Materpensene. Considera a Invexologia eixo central do próprio materpensene e linha de atuação proexológica.
11. Maxiplanejamento. Monitora e aperfeiçoa regularmente o maxiplanejamento, utilizando variadas técnicas para a consecução do mesmo.
12. Pesquisa. Faz pesquisas pessoais sobre os temas invexológicos, publicando os achados pessoais contribuindo para o desenvolvimento da Invexologia.
13. Voluntariado. Colabora com ações e sugestões de melhorias da atuação da ASSINVÉXIS.
Verbação. Mediante a Teaticologia, importa essencialmente ao invexólogo a verbação
perante as antecipações evolutivas, em especial aquelas realizadas de modo técnico por meio de
estratégias convergentes com o maxiplanejamento existencial. Inversão denota antecipação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o pré-invexólogo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
03. Autoconflito invexológico: Autoconsciencioterapia; Nosográfico.
04. Grinvex: Grinvexologia; Neutro.
05. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
06. Invexofobia: Antinvexologia; Nosográfico.
07. Invexogeração: Invexologia; Homeostático.
08. Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
09. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
10. Invexoteca: Invexologia; Homeostático.
11. Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
12. Perfilologia Invexológica: Invexometrologia; Neutro.
13. Precocidade intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Propulsor da invéxis: Invexometrologia; Homeostático.
15. Recin invexológica: Invexologia; Homeostático.
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CABE AO PRÉ-INVEXÓLOGO FACULTAR A AUTEVOLUÇÃO ATRAVÉS DO APROFUNDAMENTO TEÁTICO DAS
PESQUISAS INVEXOLÓGICAS, RETRIBUINDO OS GANHOS
EVOLUTIVOS HAURIDOS, EM PROL DA INVEXOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se dedica com afinco às pesquisas invexológicas? Se aplicante da invéxis, assume a condição de pré-invexólogo? Em qual nível?
Filmografia Específica:
1. A História de Florence. Título Original: Florence Nightingale. País: Inglaterra. Data: 1985. Duração:
140 min. Gênero: Drama; Biografia; & História. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em
DVD). Direção: Daryl Duke. Elenco: Jaclyn Smith; Claire Bloom; Timothy Dalton; Timothy West; Peter McEnery; Stephan Chase; Ann Thornton; & Jeremy Brett. Produção: Gerald W. Abrams; Ron Carr; & Anthiny B. Richmond. Desenho
de Produção: Harry Pottle. Direção de Arte: Mark Hedges. Roteiro: Ivan Moffat; & Rose Leiman Goldemberg. Fotografia: Jack Hildyard. Música: Stanley Myers. Figurino: Marti Allen. Edição: Bill Lenny. Companhia: Cypress Point
Productions. Outros dados: Inspirado em fatos reais. Sinopse: O filme conta a história da mulher aristocrata desafiando
os valores da sociedade da época ao reformar as condições de trabalho nos hospitais e definir a profissão da enfermagem
do modo como a entendemos atualmente.
2. Jornada pela Liberdade. Título Original: Amazing Grace. País: Inglaterra; & EUA. Data: 2006. Duração: 117 min. Gênero: Drama; Biografia; & História. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português
(em DVD). Direção: Michael Apted. Elenco: Ioan Gruffudd; Romola Garai; Benedict Cumberbatch; Albert Finney;
Michael Gambon; Rufus Sewell; Youssou N’Dour; Ciaran Hinds; Toby Jones; Nicholas Farrell; & Sylvestra Le Touzel.
Produção: James Clayton; Mark Cooper; Patricia Heaton; David Hunt; Jeanney Kim; Terrence Malick; Edward Pressman; Duncan Reid; & Ken Wales. Desenho de Produção: Charles Wood. Direção de Arte: David Allday; Stephen
Bream; & Matthew Gray. Roteiro: Steven Knight. Fotografia: Remi Adefarasin. Música: David Arnold. Cenografia:
Eliza Solesbury. Figurino: Jenny Beavan. Edição: Rick Shaine. Efeitos Especiais: Stuart Brisdon; Mark Haddenham;
David McGeary; Tez Palmer; & Nigel Wilkinson. Estúdios: 20th Century Fox Studios. Companhia: FourBoys Films;
Walden Media; Bristol Bay Productions; Ingenious Film Partners; & Roadside Attractions. Outros dados: Inspirado em
fatos reais. Realizado com elenco inglês em homenagem ao aniversário de 200 anos da lei de abolição da escravatura. Sinopse: No final do século XVIII, dois jovens amigos, William Wilberforce e William Pitt, iniciam a carreira política no
Parlamento inglês. Apoiando-se em ideais libertários e indo no contrafluxo ao status quo social, questionam o pilar da
economia da época: a escravidão.
3. O Poder de um Jovem. Título Original: The Power of One. País: Austrália; França; & EUA. Data: 1992.
Duração: 127 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 13 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português;
Inglês; & Espanhol. Direção: John G. Avildsen. Elenco: Stephen Dorff; Morgaan Freeman; Nomadlozi Kubheka; Agatha
Hurle; Nigel Ivy; Tracy Brooks Swope; Brendan Deary; Guy Witcher; Armin Mueller-Stahl; Simon Fenton; & Fay Masterson. Produção: Graham Burke; Roy Button; Greg Coote; Arnon Milchan; Steven Reuther; & Doug Seelig. Desenho de
Produção: Roger Hall. Direção de Arte: Martin Hitchcock; Kevin Phipps; Lesli Tomkins. Roteiro: Bryce Courtenay;
& Robert Mark Kamen. Fotografia: Dean Semler. Música: Hans Zimmer. Cenografia: Karen Brookes. Figurino: Tom
Rand. Edição: John G. Avildsen; & Trevor Jolly. Efeitos Especiais: Paul Corbould; Garth Inns; Dominic Tuohy; & Simon Cockren. Estúdios: Warner Brothers Burbank Studios. Companhia: Alcor Films; Canal+; Regency Enterprises;
& Village Roadshow Pictures. Outros dados: Vencedor do prêmio de Direitos Humanos da Political Film Society (EUA)
em 1993. Sinopse: P. K., rapaz nascido na primeira metade do século XX, no interior da África do Sul, em meio a conflitos políticos e racistas entre tribos africanas, africânderes e ingleses, terá muito a fazer e aprender para contribuir na união
destes povos e na quebra de paradigmas sociais.
Bibliografia Específica:
1. Borges, Pedro; A Inteligência Evolutiva Fundamentando o Maxiplanejamento Invexológico; Artigo;
Anais do X Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-19.07.12; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 citação; 1 E-mail; 10 enus.; 2 notas; 13 refs.; 2 apênds.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro,
2011; páginas 444 a 455.
2. Colpo, Filipe; Fundamentos do Maxiplanejamento Invexológico; Artigo; Anais do X Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-19.07.12; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 3; Seção: Temas
da Conscienciologia; 1 E-mail; 22 enus.; 1 nota; 10 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2011; páginas 423 a 443.
3. Fernandes, Pedro; Tempo de Preparação versus Execução Precoce do Inversor; Artigo; Gestações Conscienciais; Revista; Ano 3; Vol. 3; 1 ref.; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 1997; páginas 21 a 23.
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4. Nonato, Alexandre; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 11; N. 4; Seção: Temas da Cosncienciologia; 1 E-mail; 3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; Outubro-Dezembro, 2007; páginas 77 a 81.
5. Idem; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref.
Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos.; 155 termos;
376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 1 a 304.
6. Paskulin, Marcello; Impedidores e Propulsores da Invéxis: Proposta de Traços Característicos; Artigo;
VIII Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-21.01.10; Conscientia; Revista; Trimestral;
Edição Especial; Vol. 13; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 7 enus.; 2 tabs.; 5 notas; 3 refs.; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas
149 a 157.
7. 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.
8. Zaslavsky, Alexandre; Proposta de Subespecialidades da Invexologia; Artigo; Anais do VIII Congresso de
Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-21.01.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 2; Seção:
Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 8 enus.; 1 tab.; 2 notas; 3 infografias; 10 refs.; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 158 a 166.
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PREJUÍZO SORRATEIRO
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O prejuízo sorrateiro é o resultado prejudicial de algo capaz de acarretar
distúrbio, não raro fatal, para a conscin incauta, de modo imediato ou mediato, silencioso e insuspeitado.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo prejuízo deriva do idioma Latim, praejudicium, “julgamento anterior; decisão prévia; dano; lesão, prejuízo; detrimento; primeira sentença”, e por extensão, “preconceito; opinião antecipada; prevenção”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo sorrateiro é de origem incerta, provavelmente do mesmo idioma Latim, sobreptus, particípio passado de subrepere,
“introduzir-se por baixo”, e este de repere, “arrastar-se; andar de rasto”. Apareceu no Século
XVI.
Sinonimologia: 01. Prejuízo dissimulado. 02. Prejuízo insuspeitado. 03. Prejuízo
silencioso. 04. Prejuízo furtivo; prejuízo mediato. 05. Desserviço evolutivo. 06. Desvantagem
proexológica. 07. Dispêndio desnecessário. 08. Gravame impensado. 09. Inconveniente
desagradável. 10. Desfalque superveniente; insucesso imprevisto; malefício inesperado; perda
surpreendente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo prejuízo:
megaprejuízo; miniprejuízo; prejudicada; prejudicado; prejudicador; prejudicadora; prejudicamento; prejudicante; prejudicar; prejudicável; prejudicial; prejudicialidade.
Neologia. As 3 expressões compostas prejuízo sorrateiro, prejuízo sorrateiro antecipado
e prejuízo sorrateiro maduro são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Ressarcimento cosmoético. 2. Reparo evolutivo. 3. Reparação da
incúria. 4. Recuperação do malfeito. 5. Correção cosmoética. 6. Correção do prejuízo evolutivo.
Estrangeirismologia: o breakdown.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade do entendimento dos detalhismos evolutivos na existência intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prevenção existencial; os oniropensenes; a oniropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os pecadilhos mentais; as brechas mentais predispondo as infiltrações rápidas e sorrateiras de xenopensenes.
Fatologia: o prejuízo sorrateiro; o fato infeliz; a ocorrência imprevista; as perdas diárias
imperceptíveis; os contratempos aparentemente inóquos; os deslizes aparentemente inofensivos;
os dispêndios aparentemente insignificantes; os atos impensados; as pseudovantagens de ocasião;
as segundas intenções desconsideradas; a desatenção aos detalhes; as omissões deficitárias; o infortúnio; o revés; a desdita; a desventura; o desgosto; o transtorno; a tribulação; o atropelo; a atrapalhação; o insucesso; o desastre; a calamidade; a tragédia; o dano; o estrago; a avaria; a ruína;
a contrariedade; a autodesorganização; o ansiosismo; o autoimperdoamento renitente; os autesforços solapados; a vida humana entre o cuidado e a negligência, o lucro e o prejuízo; as companhias
evolutivas desperdiçadas; o tempo evolutivo perdido; os danos ao patrimônio consciencial; a ectopia desprezada; o emprego inteligente do desconfiômetro; o ato de sanar os prejuízos o mais depressa possível; a estimativa do prejuízo; o grau do prejuízo; a lição aprendida.
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Parafatologia: a ausência da vivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; as manobras sorrateiras dos assediadores extrafísicos; os acidentes de percurso parapsíquicos menosprezados.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do antiacaso; o princípio da atração dos afins; o princípio
de causa e efeito; o princípio espúrio do autocomodismo; o princípio da causalidade recursiva;
o princípio da sincronicidade onipresente no Cosmos; o princípio de nada acontecer por acaso;
o princípio da incerteza; o princípio da razão suficiente; o princípio da organização; o princípio
da espiral evolutiva; o princípio evolutivo “estagnar é regredir”.
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito bola de neve dos pequenos enganos reiterados; o efeito sorvedouro
da simples torneira pingando diuturnamente.
Ciclologia: o ciclo prejuízo-ressarcimento.
Enumerologia: os pequenos abusos alimentares danificando o soma; os pequenos gastos
inúteis despojando o pé-de-meia; as pequenas desatenções afetivas desgastando a amizade; as pequenas incoerências etológicas comprometendo a confiabilidade; as pequenas concessões ao ócio
boicotando a gescon; as pequenas oportunidades perdidas onerando a proéxis; os pequenos deslizes autocorruptores degenerando a autoconsciencialidade.
Binomiologia: o binômio pequenas negligências desapercebidas–grandes prejuízos evidentes.
Interaciologia: a interação inconsequência-irreflexão.
Crescendologia: o crescendo patológico acidente de percurso–macro-PK destrutiva.
Trinomiologia: a perda da configuração ideal ao reajuste interconsciencial no trinômio
momento certo–contexto adequado–testemunha apropriada.
Antagonismologia: o antagonismo perdas explícitas / prejuízos implícitos; o antagonismo zelador / vândalo; o antagonismo acaso / antiacaso; o antagonismo casualidade / causalidade; o antagonismo causalidade / determinismo; o antagonismo determinismo / livre arbítrio;
o antagonismo determinismo / previsibilidade; o antagonismo imprevisibilidade / previsibilidade;
o antagonismo pensamento complexo / pensamento analítico; o antagonismo cosmovisão / monovisão; o antagonismo antiacaso negativo / primener; o antagonismo antiacasos óbvios / antiacasos sutis.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a abstratoteca; a infortunioteca; a nosoteca; a oniroteca; a pensenoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Raciocinologia; a Holomaturologia; a Parapercucienciologia; a Onirologia; a Fatuística; a Acidentologia; a Infortunisticologia; a Intencionologia; a Assediologia; a Desviologia; a Sociopatologia; a Interprisiologia;
a Psicossomatologia; a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a personalidade incauta.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens antiacasus; o Homo sapiens humanus; 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.
V. Argumentologia
Exemplologia: prejuízo sorrateiro antecipado = a condição do adolescente viciado em
crack; prejuízo sorrateiro maduro = a condição do adulto alcoólatra.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia Evolutiva.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 13 ocorrências comuns dos prejuízos patológicos contra a saúde, a princípio simples e sorrateiros:
01. Amianto: predispõe ao câncer pulmonar.
02. Bebida alcoólica: leva o alcoólatra à loucura.
03. Chimarrão: predispõe ao câncer.
04. Cocaína: predispõe o viciado à loucura.
05. Desodorante: predispõe ao câncer.
06. Incenso: predispõe ao câncer.
07. Lâmpadas fluorescentes: predispõem ao câncer.
08. Pedra de crack: predispõe o viciado à loucura rápida.
09. Raios ultravioletas: predispõem ao câncer.
10. Refrigerante gasoso: predispõe aos problemas gastrointestinais.
11. Sol excessivo: predispõe ao câncer de pele.
12. Tabaco: predispõe ao câncer pulmonar.
13. Tôner das impressoras: predispõe a distúrbios respiratórios.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o prejuízo sorrateiro, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
02. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
03. Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Desperdício: Ecologia; Nosográfico.
07. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
08. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
09. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
10. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
11. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
12. Megaperigo dos efeitos mediatos: Paracronologia; Nosográfico.
13. Megassincronicidade: Megassincronologia; Neutro.
14. Recobramento: Recexologia; Neutro.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
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O PREJUÍZO SORRATEIRO OBVIAMENTE APARECE
DE MODO SUTIL E, POUCO A POUCO, MINA O EQUILÍBRIO E A HARMONIA DA VIDA DA CONSCIN INCAUTA,
ANULANDO AS POTENCIALIDADES DO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, presta atenção às possibilidades dos prejuízos
sorrateiros na vida diuturna multidimensional? Já emprega técnicas preventivas contra tais adversidades?
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PRÉ-MÃE
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pré-mãe é a condição interassistencial, ainda muito rara, da conscin-cobaia parapsíquica, ou sensitiva lúcida, homem ou mulher, dedicada a receber, em transe psicofônico ou semipossessão sadia, periodicamente, a consciex-cobaia de origem evolutiva extraterrestre, cujo psicossoma não apresenta as características da forma humanoide terrena, a fim de ajudar
esta e outras consciexes, da mesma origem, a se adaptarem melhor, psicossomaticamente, à dimensão humana, por meio de ressomas próximas no planeta Terra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. A palavra mãe deriva também do idioma Latim, mater, “mãe”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Pré-maternidade. 2. Maternação parapsíquica. 3. Paramaternagem.
4. Pré-requisito ressomático. 5. Holossimbiose interdimensional. 6. Coevolução multidimensional. 7. Coevolução holossomática. 8. Pré-Maternologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo mãe: materna; maternação; maternagem; maternal; maternalidade; maternalismo; maternalista; maternalística; maternalístico; maternar; maternidade; materno; matértera; paramaternagem; pré-mãe;
pré-maternidade (afora dezenas de expressões compostas, derivadas, com hífens).
Neologia. As 3 expressões compostas pré-mãe, pré-mãe mínima e pré-mãe máxima são
neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Mãe. 2. Maternidade. 3. Pai. 4. Paternidade. 4. Maternologia.
Estrangeirismologia: o rapport conscin terrestre–consciex extraterrestre.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente quanto ao
desenvolvimento da psicofonia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a vivência policármica da conscin; a autodisponibilidade interassistencial; as
sincronicidades e confirmações dos fatos; as afinidades interconscienciais; a aceleração da recuperação dos cons; a condição da coevolução no desenvolvimento dos princípios conscienciais
em geral; o dinamismo do autodesenvolvimento parapsíquico; a inteligência evolutiva (IE); a Era
Consciencial; a Era da Conscienciologia.
Parafatologia: a omniconvivialidade (fito, zoo, humanoconvivialidade) em outro nível,
abarcando os extraterrestres; os bastidores da vida extrafísica; o período intermissivo da pré-ressomática; a proéxis pessoal parapsíquica; a cosmovisão multidimensional; as reurbexes; os pedágios evolutivos; a condição da pré-maternidade antes da maternidade natural; a condição da pré-mãe como propulsora evolutiva para a conscin e a consciex; as tratativas intermissivas com
o orientador evolutivo do grupocarma; a condição da pré-mãe como fator positivo extraproéxis;
as décadas do entrosamento conscin-consciex; a similitude dos fenômenos ao modo de possessões
benignas periódicas; o período pré-ressomático de vanguarda; a pré-ressoma fragmentada ou alternante; a descoincidência vígil; o monólogo psicofônico; o homem na condição de pré-mãe;
a maternação parapsíquica; os transes psicofônicos prolongados; as interações extrassensoriais
durante horas; a condição da pré-maternidade no contexto das reurbanizações extrafísicas (reurbexes).
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Binomiologia: o binômio reurbex–pré-mãe; o binômio transe psicofônico privativo–
–transe psicofônico público; o binômio semipossessão benigna mentalsomática–semipossessão
benigna psicomotriz.
Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;
o trinômio adaptação psicossomática–adaptação interconsciencial–adaptação interdimensional.
Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo soma / psicossoma.
Politicologia: a conscienciocracia.
Filiologia: a xenofilia; a assistenciofilia; a cosmopensenofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Pré-Maternologia; a Autoparapercepciologia; a Parafenomenologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Elencologia; a Cosmoeticologia; a Autoproexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a Elencologia evolutiva; a conscin-assistida-amparadora; a consciex-assistida-assistente; a conscin tenepessista; a conscin ofiexista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a consciex E. M. (Extramentor); a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o sensitivo-enfermeiro; o inquilino extrafísico mais permanente; o semipossessor benigno; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pré-mãe; a parapercepciologista-babá; a inquilina extrafísica mais permanente; a semipossessora benigna; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: pré-mãe mínima = a condição da coexistência íntima da conscin com
a consciex durante alguns meses; pré-mãe máxima = a condição da coexistência íntima da conscin
com a consciex durante décadas.
Parapredisposições. Segundo a Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
4 requisitos básicos para a conscin predispor-se à condição interassistencial da pré-mãe ou pré-maternidade:
1. CI: a conscin, mulher ou homem, mas portadora das autovivências do Curso Intermissivo pré-ressomático.
2. Intermissiologia: a interassistencialidade planejada com o trio conscin–consciex–
–orientador evolutivo durante a fase pré-ressomática.
3. Visitologia: as paravisitas da conscin, quando consciex, ao planeta ou comunex da
consciex a ser assistida, representando o grupo extraterrestre.
4. Ofiexologia: a manutenção da ofiex por parte da conscin embasando a interassistencialidade em bases parapsíquicas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pré-mãe, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Agendex da ofiex: Extrafisicologia; Homeostático.
03. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
04. Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
05. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
06. Parafatologia: Extrafisicologia; Neutro.
07. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
08. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
10. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO INTERASSISTENCIAL DA PRÉ-MÃE SE INCLUI ENTRE OS NEOPARAFENÔMENOS MAIS AVANÇADOS PARA OS PRÉ-SERENÕES VULGARES, HOMENS
E MULHERES, NA TERRA, NESTE TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Você já estudou, pelo menos, a hipótese da condição interassistencial
da Pré-Maternologia? Quais são os aspectos mais relevantes das ocorrências, para você, neste
caso?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 163 e 205.
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PREPARAÇÃO PROEXOLÓGICA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A preparação proexológica é a fase, período ou estágio de aquisição de
competência e planejamento para a consecução da programação existencial (proéxis), entre a ressoma e os 35 anos de idade física, dentro da vida média de 70 anos de longevidade, pela
consciência intrafísica ex-aluna de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo preparação deriva do idioma Latim, praeparatio, “preparação”.
Apareceu no Século XVI. O termo programação procede do mesmo idioma Latim, programma,
“publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis. Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 1. Preparação existencial. 2. Preparatoriologia Evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo preparação:
despreparação; despreparada; despreparado; despreparador; despreparante; despreparar; despreparável; despreparo; impreparação; impreparado; preparada; preparado; preparador; preparadora; preparamento; preparante; preparar; preparativo; preparatorial; preparatoriana;
preparatoriano; preparatório; preparatorista; preparável; preparo; pré-preparação.
Neologia. As 3 expressões compostas preparação proexológica, preparação proexológica reciclante e preparação proexológica inversora são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Consecução proexológica. 2. Realização existencial.
Estrangeirismologia: o lifetime; o Proexarium; o neomodus operandi proexológico;
o megatour de force; o full time job.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das autorretrocognições sadias.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Proéxis:
projeto autobiográfico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal proexológico; os proexopensenes; a proexopensenidade.
Fatologia: a preparação proexológica; a preparação existencial; o estágio transitório da
preparação proexológica; as prioridades maiores no período da juventude; as disposições preliminares para dar início à consecução da proéxis pessoal; os preparativos para aprontar o megaempreendimento existencial; as preliminares psicomotrizes e intelectuais para a realização do
mandato intrafísico; a arrumação dos artefatos do saber especializados; a epopeia autobiográfica
da proéxis; a efetuação dos compromissos existenciais; o objetivo determinado do cognopolita;
a aptidão do intermissivista, homem ou mulher; a excelência da autocapacitação proexológica; as
ações práticas prévias para a concretização da maxiproéxis; a disposição com antecedência do
embasamento da megagescon pessoal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a agenda proexológica;
o curso preparatório proexológico; o Manual da Proéxis; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as autorretrocognições sadias quanto ao Curso Intermissivo pré-ressomático.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a autorganização; a educação formal; o diploma universitário; a carreira
profissional escolhida; o enriquecimento do currículo profissional; o autodidatismo constante;
a qualidade do autodesempenho.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio crise-crescimento; o binômio Curso Intermissivo–curso vital intrafísico.
Trinomiologia: o trinômio habilitação-capacitação-autocompetência; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio Invexometria-Conscienciometrologia-Proexometria; o trinômio invéxis-tenepes-ofiex.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo sábio / tolo;
o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial; o antagonismo acerto / desacerto.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia.
Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a proexofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexoteca; a grafopensenoteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Invexologia; a Priorologia; a Teaticologia; a Cosmoeticologia; a Gesconologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin preparadora da proéxis; a conscin lúcida; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista preparatoriano;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado
autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista preparatoriana; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens completista.
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V. Argumentologia
Exemplologia: preparação proexológica reciclante = a da conscin reciclante até os 35
anos de idade física; preparação proexológica inversora = a da conscin inversora até os 35 anos
de idade física.
Preparatoriologia. Sob a ótica da Proexologia, o proexista preparatoriano, homem ou
mulher, há de se preparar, com todo realismo e prioridade, para as realizações evolutivas nas
múltiplas etapas da vida humana, ou para a consecução da programação existencial, pessoal, a fim
de não deixar passar batido e nem desperdiçar a oportunidade ideal para assumir a vivência de alguma conquista autossuperadora, melhorando o saldo na Ficha Evolutiva Pessoal.
Evitaciologia. Dentro do universo da Paraprofilaxiologia, a própria conscin, quando autoconsciente, sabe, de imediato, se está ou não preparada para determinada tentativa evolutiva. Ao
abraçar o empreendimento sem preparação, a tendência é arrostar problemas desnecessários, demorar em câmara lenta nas realizações ou até fracassar inapelavelmente.
Intermissiologia. No âmbito da Pré-Ressomatologia, o primeiro passo decisivo, predominantemente teórico, do intermissivista, foi ultrapassado no período pré-ressomático, ou seja,
o próprio Curso Intermissivo concluído. Importa, agora, enfrentar os primeiros desafios intrafísicos, práticos, vivenciáveis ou ressomáticos.
Autoconscienciometrologia. Segundo as nuanças da Experimentologia, a conscin lúcida, homem ou mulher, há de se analisar, com toda autocrítica, quando está, de fato, preparada para encarar, por exemplo, estas 12 conquistas, dispostas na ordem funcional ascendente:
01. Energossomatologia. Promover e vivenciar o estado vibracional.
02. Invexologia. Assumir a inversão existencial.
03. Duplologia. Constituir dupla evolutiva harmônica.
04. Interassistenciologia. Praticar a tenepes diariamente.
05. Parapedagogiologia. Assumir a docência dos Cursos da Conscienciologia.
06. Autopesquisologia. Pesquisar tema avançado sobre a consciência.
07. Comunicologia. Redigir e publicar artigos técnicos conscienciológicos.
08. Mentalsomatologia. Vivenciar a condição específica da autoria de livro técnico.
09. Projeciologia. Produzir voluntariamente a projeção consciente.
10. Parapercepciologia. Exercer o epicentrismo consciencial autoconsciente.
11. Ofiexologia. Merecer, em tempo oportuno, a oficina extrafísica pessoal, ou ofiex.
12. Despertologia. Exemplificar, por fim, a condição da desperticidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a preparação proexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
2. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
3. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
4. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
5. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
6. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
7. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
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TODO DESEMPENHO NA VIDA HUMANA EXIGE PREPARAMENTO, TÉCNICA E AUTODEDICAÇÃO ATÉ SER ULTRAPASSADO O GARGALO EVOLUTIVO. A PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL NÃO ESCAPA A ESTA REGRA ÁUREA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive a fase da preparação proexológica? Está satisfeito com a progressão do empreendimento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 26 e 112.
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PREPARO PARA DESSOMAS
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O preparo para dessomas é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, conscientizar-se antecipadamente de possíveis descartes somáticos das companhias evolutivas do convívio pessoal e também o de si própria, tornando as perdas, naturais e passíveis de serem vivenciadas com tranquilidade e equilíbrio, transformando o descarte do soma e a passagem
para outra dimensão em eventos sem traumas e desprovidos de emocionalismos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo preparo vem do vocábulo preparar, derivado do idioma Latim,
praeparo, “preparar; dispor; aprestar”. Surgiu no Século XIX. A palavra descartar é constituída
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; em função de; acerca
de; contra”, e pelo elemento de composição cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este
do idioma Grego, khártés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”. Apareceu no Século XVI. O termo soma provém do idioma Grego, soma, “relativo ao
corpo humano; o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Preparação dessomática. 2. Prontidão para dessomas. 3. Autoconscientização dessomática.
Neologia. As 4 expressões compostas preparo para dessomas, preparo básico para dessomas, preparo intermediário para dessomas e preparo avançado para dessomas são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 1. Despreparo para dessomas. 2. Desorganização para dessomas.
3. Impacto frente a dessomas inesperadas.
Estrangeirismologia: o to be ready; o point of no return; o let it go; o goodbye temporário; a interassistencial priority; o show must go on; o day after; a joie de vivre; o know-how
evolutivo; os links interconscienciais; o to be continued; o seguir adelante.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconsciência do fato inexorável de todo ser vivo dessomar.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Dessoma:
destino inevitável. Dessomatologia: autesclarecimento desassediador. Preparo: treino antecipado. Profilaxia: vacina pró-homeostase.
Coloquiologia: a condição de para morrer, bastar estar vivo; o fato de todos dessomarmos, uns antes, outros depois; o estado intraconsciencial de estar pronto para viver eternamente
e para dessomar nesse instante; o fato de a morte não poupar ninguém; o hábito de ser melhor
prevenir do que remediar; a habilidade de não deixar a peteca cair; a condição do seguro morrer
de velho; o entendimento do que não tem solução, solucionado está.
Proverbiologia: “A morte é como nascer de novo, só que ao contrário”.
Filosofia: o Realismo; o Ceticismo Cosmoético; o Otimismo Lúcido; o Tenepessismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Paraprofilaxiologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene equilibrado; o holopensene desassediado; a mudança de bloco pensênico.
Fatologia: o preparo para dessomas; a autocapacitação para lidar com as perdas; o ato de
abrir mão dos afetos; a aceitação dos fatos; o despojamento para renovação de vida; o fato de estar em dia com as autorreciclagens; a resiliência; a reação frente às fatalidades; a reflexão anteci-
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pada minimizando fatos impactantes; a solucionática acionada; a proatividade evolutiva; a volição
reciclada; a fixação no megafoco proexológico; a evitação dos emocionalismos desviadores;
a primeira medida; a ação fortalecedora; o passo seguinte; os planos A, B, C; a busca de ajuda
externa; as companhias confortantes; os vínculos conscienciais indestrutíveis; o perdão antecipado aos assediadores; as boas memórias; o saldo positivo da vida; os aprendizados conscienciais;
a gratidão; o êxito interconsciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o equilíbrio relativo holossomático; a valorização e a reciprocidade ao amparo de função; a sinalização dos amparadores; o encapsulamento energético; a influência das consciexes sobre as conscins; a eliminação
dos bagulhos energéticos; o autoparapsiquismo lúcido; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a precognição; a prática da tenepes; os sonhos lúcidos; a projeção do adeus; a projetabilidade lúcida; os contatos multidimensionais; a continuidade consciencial em outras dimensões; os reencontros multiexistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodesassedialidade-antiemocionalismo; o sinergismo
autesforço-amparabilidade; o sinergismo trabalho intrafísico–mente ocupada; o sinergismo responsabilidade interassistencial–autorreciclagens; o sinergismo autocoerência-tranquilidade.
Principiologia: o princípio da imortalidade consciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio “isso também passa”; o princípio de “o tempo curar tudo”; o princípio de almejar “o melhor para todos”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo o desapego sadio em
relação às consciências em geral.
Teoriologia: a teoria da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica do descarte mental; a técnica do cosmograma; a técnica de abrir
a janela; a técnica do conscienciograma profilática das autodecepções pós-dessoma; a técnica de
mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica da atividade-âncora mentalsomática dispersora dos emocionalismos.
Voluntariologia: a prioridade interassistencial do voluntariado e paravoluntariado
mantendo a conscin hígida frente às dessomas; os grupos de apoio embasados no voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico das retrocognições;
o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Amparadores.
Efeitologia: os efeitos positivos do senso de pertencimento à coletividade.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias às adaptações e readaptações da vida
consciencial diante das dessomas.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo
das perdas ao longo da vida humana; o ciclo dos ganhos na existência seriexológica.
Enumerologia: a morte em vida; a dessoma súbita; a dessoma prolongada; a dessoma
prevista; a dessoma trágica; a pseudodessoma; a autodessoma dos Serenões. A falta intrafísica;
a falta energética; a falta afetiva; a falta intelectual; a falta parapsíquica; a falta cosmoética;
a falta conviviológica. A dessoma dos pais; a dessoma dos filhos; a dessoma dos amigos; a dessoma dos pets; a dessoma das plantas de estimação; a dessoma dos conhecidos; a própria dessoma.
Binomiologia: o binômio acontecimentos-aprendizados; o binômio reciclagem-fortalecimento; o binômio superação da religiosidade–antissofrimento; o binômio agenda autodesassediadora–reserva holossomática; o binômio cuidados físicos–estofo emocional; o binômio recolhimento íntimo–balanço existencial.
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Interaciologia: a interação grandes realizações–perdas conscienciais; a interação
transmigração extrafísica–desaparecimento consciencial; a interação autoculpa-remorso; a interação egoísmo pessoal–nível de sofrimento.
Crescendologia: o crescendo carências insatisfeitas–emocionalismos; o crescendo projeção consciente–projeção final; o crescendo desapego familiar–apego à Humanidade.
Trinomiologia: o trinômio viver-dessomar-renovar; o trinômio Socin Patológica–cultivo do luto–indústria da consolação; o trinômio possessividade–vampirização–vazio energético.
Polinomiologia: o polinômio pensar-ponderar-optar-vivenciar.
Antagonismologia: o antagonismo autocontrole / heterocontrole; o antagonismo cosmovisão / dramatização; o antagonismo demanda assistencial / problema pessoal; o antagonismo
autodesassédio / saudades; o antagonismo autonomia / heteroliberação; o antagonismo vazio
existencial / interesses úteis; o antagonismo abordagem da oportunidade / autovitimização.
Paradoxologia: o paradoxo de as perdas poderem ocasionar ganhos conscienciais;
o paradoxo de a compreensão e a dedicação possível aos vínculos interconscienciais poderem
minimizar a reatividade diante das dessomas e causar a incompreensão de outrem.
Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: as leis da intrafisicalidade; as leis da Fisiologia; as leis do Paradireito; as
leis da evolutividade.
Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a laborfilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a superação da tanatofobia; a evitação do repuxo do passado de síndromes
fóbicas mediante as dessomas.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da dependência; a superação das síndromes
depressivas; o combate às síndromes regressivas; o descarte da síndrome do abandono; a anulação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a eliminação da toxicomania; a dromomania sadia enquanto higiene mental
frente às dessomas; a superação da religiomania.
Mitologia: o mito do fim da vida com a morte biológica; o mito da autossuperação emocional sem autesforço; o mito de tudo ser para sempre; o mito da solidão; o mito de o sofrimento
eliminar os erros; o mito de a família intrafísica ser tudo ao modo de clã; o mito de a conscin
não morrer antes da hora; o mito da morte ocasionada por divindade; o mito da pessoa invulnerável.
Holotecologia: a biografoteca; a dessomatoteca; a profilaxioteca; a psicossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Dessomatologia; a Amparologia; a Organizaciologia; a Prospectivologia; a Reeducaciologia; a Reciclologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a pessoa previdente; o ser interassistencial.
Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a intermissivista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-
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ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens multidimensionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: preparo básico para dessomas = o esforço suficiente para lidar bem com
as dessomas distantes; preparo intermediário para dessomas = o empenho para vivenciar as dessomas próximas com equilíbrio; preparo avançado para dessomas = a naturalidade para enfrentar
as dessomas de afins e a própria dessoma.
Culturologia: a cultura da profilaxia; a cultura da Seriexologia; a cultura da interassistencialidade tarística; a abordagem da morte em diferentes culturas; a cultura conscienciológica.
Autorreflexões. Eis, listados na ordem alfabética, 7 questionamentos pertinentes relativos às dessomas, objetivando medidas práticas profiláticas na vida cotidiana:
1. Demanda. Quando fulano ou beltrano dessomar, qual falta me fará? Quais as alternativas para suprir essa demanda? Estou me esforçando para me tornar mais autônomo?
2. Encontro. Ao encontrar com os afins, comporto-me como se fosse o último encontro?
3. Interassistência. Qual assistência não posso deixar de fazer para a consciência contactada?
4. Pessoal. Sinto-me preparado(a) para dessomar a qualquer momento? Caso não, quais
atitudes preciso tomar?
5. Prioridade. Se eu dessomasse hoje, quais pendências deixaria? Qual a prioritária?
É possível resolvê-la o quanto antes? Como posso encaminhar o assunto de modo a ficar mais em
dia com tal compromisso?
6. Reciclagens. Quais reciclagens são necessárias para lidar melhor com as dessomas
em geral? Tenho planejamento por escrito de atividades essenciais para reagir positivamente, na
hora e posteriormente à ocorrência? Tenho abertismo para buscar ajuda externa, caso preciso?
7. Vivência. Estou ciente da quantidade de vezes as quais passei por dessomas, pessoais
ou próximas? Por qual motivo ainda não me acostumei com tal fato? Já refleti sobre essa condição?
Prospectiva. A conscin, ainda necessitada de preparar-se para dessomas, deve listar todos os seres com quem mantém contato e estimar o tempo de vida de cada 1, objetivando interassistir e acertar-se o máximo possível com tais consciências ou princípios conscienciais, enquanto
ainda estão disponíveis e mais facilmente encontráveis na dimensão intrafísica.
Impensado. Também cabe considerar possibilidades de dessomas atípicas e fora do curso normal dos acontecimentos, evitando surpresas.
Autonomia. Outro aspecto relevante é a conscin desenvolver mais autonomia, principalmente em relação aos entes queridos, de grande afinidade e convivência regular e realizar exercícios imaginativos de viver sem essa consciência.
Tratamento. Em casos de extrema dependência afetiva, deve-se buscar tratamento especializado visando superar tal condição.
Lembrete. Em geral, todos nascemos sozinhos e vamos dessomar sozinhos.
Doabilidade. O aumento das doações no lugar dos recebimentos potencializa a autossustentabilidade consciencial, mesmo do assistido para o assistente.
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Terapêutica. Se mesmo com todo o autopreparo, a conscin ainda sentir-se fragilizada
com assuntos relativos à dessoma ou ao vivenciar a desativação somática de outrem, deve buscar
ajuda técnica de profissionais da área da saúde, em especial, de consciencioterapeutas, psicólogos
ou psiquiatras.
Recursos. Hoje, há inúmeros recursos terapêuticos para se enfrentar o luto e aproveitar
o ensejo para atualizar-se quanto ao antigo conceito de morte, superar os emocionalismos culturais e religiosos, promover as autorreciclagens e seguir adiante com satisfação e buscando realizações até o fim desta vida humana.
Ocupação. Ao lidar com dessomas, a conscin sadia, desprovida de desequilíbrio psíquico, deve ocupar-se com trabalho útil, adentrando na laborterapia, ou intensificar a Higiene Consciencial na cotidianidade, visando manter o ritmo das atividades interassistenciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o preparo para dessomas, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Autocídio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
05. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
06. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
07. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
08. Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.
09. Fato interveniente: Vivenciologia; Neutro.
10. Maternidade lacrimogênica: Maternologia; Neutro.
11. Oportunidade de viver: Proexologia; Homeostático.
12. Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
13. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
14. Sinal de alerta: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
15. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.

O PREPARO PARA DESSOMAS É NECESSÁRIO A TODA
CONSCIN INTERESSADA EM MANTER A LUCIDEZ E DAR
CONTINUIDADE AO TRABALHO INTERASSISTENCIAL, SEM
PAUSAS, MESMO DIANTE DA SEPARAÇÃO DOS AFINS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a dessoma? Está preparado(a)
para as dessomas vindouras, pessoal e alheias?
Bibliografia Específica:
01. Beattie, Melody; Vencer a Co-dependência: Como Deixar de Controlar os outros e Começar a Cuidar
de si (Codependent No More); trad. Lucília Filipe; & Maria Filomena Duarte; 330 p.; 20 caps.; 22 citações; 38 enus.; 17
exercícios; 1 tab.; 4 testes; 108 notas; 86 refs.; 22 x 15,5 cm; br.; Sinais de Fogo; Lisboa; Portugal; 2005; páginas 19
a 310.
02. Cavalcante, Zilma Gurgel; Crescer através do Sofrimento: Aquisição da Resiliência e do Coping no Estresse do Luto e na Velhice; pref. Júlia Bucher-Maluschke; 138 p.; 4 caps.; 9 citações; 1 enu.; 66 refs.; 23 x 16 cm; br.;
Cia dos Livros; São Paulo, SP; 2011; páginas 13 a 131.
03. Ceotto, Bárbara; Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. e posf. Leonardo Rodrigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26 enus.; 22
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estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31 filmes; 1 nota; 73 refs.;
1 apênd.; alf. geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 17 a 179.
04. Hoffman, Vera; Sem Medo da Morte: Construindo uma Realidade Multidimensional; pref. Beatriz Tenius; revisoras Helena Araujo; & Erotices Louly; 182 p.; 25 caps.; 25 citações; 17 E-mails; 3 enus.; 1 foto; 5 ilus.; 1 microbiografia; 16 websites; 13 filmes; 22 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2011; páginas 13 a 161.
05. Kübler-Ross, Elisabeth; A Roda da Vida: Memórias do Viver e do Morrer (The Wheel of Life); Biografia;
revisor Sérgio Mallinello Soares; trad. Maria Luiza Newlands Silveira; 320 p.; 4 partes; 40 caps.; 3 enus.; 1 microbiografia;
1 anexo; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 15 a 313.
06. Idem; Sobre a Morte e o Morrer: O que os Doentes Terminais têm para Ensinar a Médicos, Enfermeiras, Religiosos e aos seus Próprios Parentes (On Death and Dying); revisoras Elvira da Rocha; & Adenilde Lourenço da
Silva; trad. Paulo Menezes; 296 p.; 12 caps.; 13 citações; 1 diagrama; 182 refs.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed.; Martins Fontes;
São Paulo, SP; 2008; páginas 5 a 282.
07. Idem; Viver até Dizer Adeus (To Live until we say Good-bye); pref. Mal Warshaw; trad. Enrique Amat
Rêgo Monteiro; 152 p.; 2 caps.; 83 fotos; 23 x 16 cm; br.; Pensamento; São Paulo, SP; 2005; páginas 9 a 151.
08. Kübler-Ross, Elisabeth; & Kessler, David; Os Segredos da Vida (Life Lessons); revisores Antonio dos
Prazeres; & Sérgio Bellinello Soares; trad. Claudia Gerpe Duarte; 218 p.; 14 caps.; 3 enus.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio
de Janeiro, RJ; 2004; páginas 11 a 218.
09. Levine, Peter A.; Uma Voz sem Palavras: Como o Corpo libera o Trauma e restaura o Bem-estar (In an
Unspoken Voice); apres. Gabor Maté; pref. Pedro Prado; et al.; 326 p.; 14 caps.; 26 citações; 6 enus.; 6 esquemas; 7 fotos;
5 gráfs.; 6 ilus.; 177 notas; 2 tabs.; 3 websites; 164 refs.; 24 x 17 cm; br.; Summus Editorial; São Paulo, SP; 2012; páginas
19 a 316.
10. Lipsenthal, Lee; Aproveite cada Sanduíche: E viva cada Dia como se fosse o Último (Enjoy every Sandwich); pref. Dean Ornish; trad. Michele Vartuli; 18 caps.; 19 citações; 1 enu.; 1 exercício; 1 microbiografia; 21 x 14 cm;
br.; Fontanar; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 17 a 173.
11. Lutfi, Lucy; Voltei para Contar: Autobiografia de Uma Experimentadora da Quase Morte; pref. Hernande Leite; revisores Ana Flávia Magalhães Pinto; et al.; 248 p.; 2 seções; 19 caps.; 18 anotações pessoais; 22 cronologias; 29 E-mails; 39 enus.; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 6 tabs.; 10 websites; 40 musicografias; 51 filmes; 1 nota; 178
refs.; 5 webgrafias; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas
17 a 195.
12. Luskin, Frederic; O Poder do Perdão: Uma Receita provada para a Saúde e a Felicidade (Forgive for
Good); revisores Wagner Shima; & Marina Coan; trad. Carlos Szlak; 254 p.; 16 caps.; 16 citações; 24 enus.; 1 questionário; 1 teste; 23 x 16; br.; 7ª Ed.; Francis; São Paulo, SP; 2007; páginas 23 a 252.
13. Parkes, Colin Murray; Luto: Estudos sobre a Perda na Vida Adulta (Bereavement); apres. Maria Helena
Pereira Franco Bromberg; trad. Maria Helena Pereira Franco Bromberg; 290 p.; 14 caps.; 14 citações; 5 enus.; 9 gráfs.; 12
tabs.; 294 refs.; 21 x 14 cm; br.; Summus Editorial; São Paulo, SP; 1998; páginas 13 a 272.
14. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
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PRÉ-PERDÃO ASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pré-perdão assistencial é a qualidade, condição ou estado do ato ou efeito, gerado pela conscin lúcida, de perdoar, relevar, desculpar e ser clemente, com racionalidade
e lógica, antecipadamente, para com a falta cometida pela consciência a ser assistida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. O termo perdão procede também do idioma Latim,
perdonet, “que perdoe”, derivado do verbo perdonare, “perdoar”. Apareceu no Século XIII.
O vocábulo assistência provém igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto
a; estar ou ter-se de pé; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Perdão antecipado pré-assistencial. 02. Indulto assistencial.
03. Absolvição assistencial. 04. Clemência assistencial. 05. Relevação assistencial; relevamento
assistencial. 06. Abonação assistencial. 07. Incentivo consciencial. 08. Perdonologia. 09. Recomposição evolutiva. 10. Resgate evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas pré-perdão assistencial, pré-perdão assistencial
humano e pré-perdão assistencial multidimensional são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 01. Desassistencialidade. 02. Ausência do perdão. 03. Ruptura antiassistencial. 04. Interprisão grupocármica. 05. Calote regressivo. 06. Princípio anticosmoético de
talião. 07. Impunidade cultural. 08. Manifestação de orgulho. 09. Inculpação. 10. Ruminação
de mágoas.
Estrangeirismologia: o perdão in saeculum saeculorum; o upgrade afetivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Perdão: primeira assistência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o pré-perdão assistencial; a preservação do assistido; o perdão da ignorância;
o perdão da imaturidade alheia; o perdão derivado da compreensibilidade pessoal; o perdão incondicional; o perdão com assistência continuada; o exemplo pessoal do perdão; a magnanimidade como sendo o perdão completo; a relevalidade; a relevação; a tarefa da consolação (tacon);
a tarefa do esclarecimento (tares); a reeducação emocional; a amortização evolutiva; o acerto grupocármico; o primeiro passo assistencial; a iniciativa assistencial; a mudança da matriz mental; as
ações sadias perduráveis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo maior autocompreensão–menor atribulação; o sinergismo autodiscernimento–acerto evolutivo; o sinergismo automaturidade-megafraternidade; o sinergismo fazer assistência–ser assistido.
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Principiologia: o princípio do heteroperdão; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da megafraternidade; o princípio do menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria e vivência da holocarmalidade; a teoria e prática da interassistencialidade.
Tecnologia: a técnica da assistência tarística.
Voluntariologia: o voluntariado da assistência conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;
o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Pacifistas; o Colégio Invisível dos
Consciencioterapeutas.
Efeitologia: os efeitos gratificantes universais da consecução da interassistencialidade.
Neossinapsologia: as parassinapses interassistenciais.
Ciclologia: o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo sadio dos acertos evolutivos consecutivos; o ciclo causa-efeito; o ciclo cosmoético da desassedialidade interconsciencial; o ciclo
cadenciado erro pessoal identificado–correção imediata; o ciclo interprisão grupocármica–libertação grupocármica; o ciclo evolutivo autassédio-heterassédio-desassédio.
Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade.
Crescendologia: o crescendo autoimperdoador-heteroperdoador.
Trinomiologia: o trinômio (trio) amparador extrafísico–assistente–assistido; o trinômio
dependência-independência-interdependência; o trinômio perdão-pacificação-compensação;
o trinômio abnegação-autorrenúncia-autossacrifício; o trinômio questão-pendência-solução;
o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio Assistenciologia-Pedagogia-megafraternidade.
Antagonismologia: o antagonismo paz / guerra; o antagonismo perdão / vingança;
o antagonismo ganhos / perdas; o antagonismo vitória / fracasso; o antagonismo perdão / acumpliciamento; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antagonismo desapego / apego; o antagonismo superdiscernimento intelectual / subdiscernimento emocional.
Paradoxologia: o paradoxo do erro corretor; o paradoxo receptivo interassistencial do
assistente (primeiro receptor)–assistido (segundo receptor); o paradoxo do perdão silencioso.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia; a recexocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia: a assistenciofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a priorofobia; a decidofobia; a sociofobia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a discernimentoteca; a coerencioteca;
a proexoteca; a cosmoeticoteca; a pedagogoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia;
a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Verbaciologia; a Paradireitologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens praeperdonator; o Homo
sapiens remissor; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo
sapiens gruppalis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens relevator; o Homo sapiens
clemens; o Homo sapiens fraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-perdão assistencial humano = o exemplificado perante as conscins
assistidas; pré-perdão assistencial multidimensional = o exemplificado perante as consciexes assistidas.
Culturologia: a cultura da pacificação universal; a cultura da convivialidade fraterna.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o pré-perdão assistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Animador consciencial: Conviviologia; Homeostático.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
04. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
05. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
10. Relevalidade: Holomaturologia; Homeostático.

O PRÉ-PERDÃO É A PRIMEIRA TOMADA DE CONSCIÊNCIA PERANTE AS AÇÕES INTERASSISTENCIAIS, TRANSFORMADO EM BOM HÁBITO COM A ACUMULAÇÃO DAS
EXPERIÊNCIAS DA CONSCIN–MINIPEÇA ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ao executar alguma ação interassistencial já se
antecipa aos fatos e às consciências com o pré-perdão? Em todas as circunstâncias?
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PREPONDERÂNCIA DA COSMOÉTICA
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A preponderância da Cosmoética é o predomínio da moral cósmica, multidimensional, situada além da moral social, intrafísica, nos atos ou autodesempenhos gerais da
evolução da consciência lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo preponderar vem do idioma Latim, praeponderare, “ser mais pesado; pender; inclinar-se; ser preponderante; levar vantagem”. Surgiu no Século XVII. A palavra
preponderância apareceu no Século XIX. O vocábulo cosmos provém do idioma Grego, kósmos,
“ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo
ética deriva do idioma Latim, ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”,
e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Preponderância da moral cósmica. 2. Predomínio da Cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo preponderância: preponderação; preponderante; preponderantemente; preponderantismo; preponderar; preponderável.
Neologia. As 4 expressões compostas preponderância da Cosmoética, preponderância
da Cosmoética mínima, preponderância da Cosmoética mediana e preponderância da Cosmoética máxima são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Anticosmoética. 2. Amoralidade.
Estrangeirismologia: o strong profile evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento da holomaturidade dos atos pessoais, morais, da consciência lúcida.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Cosmoética: exigência autevolutiva. Cosmoética: prioridade 1. Cosmoética: Ciência Suprema. Cosmoética: base governamental.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o predomínio da
ortopensenização; o holopensene sintonizado ao fluxo cósmico.
Fatologia: a preponderância da Cosmoética; os fatos evidenciadores da Cosmoética
predispondo a escolha da profissão e a estruturação adequada do Codigo Pessoal de Cosmoética
(CPC); a racionalidade indiscutível dos fatos; a supremacia da Cosmoeticologia sobre as demais
Ciências; os pontos existenciais críticos de testagem da autoincorruptibilidade; a existência pautada sob a orientação e hegemonia da Autocosmoética; a solidariedade cósmica; a comunicabilidade tarística; a retidão intraconsciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a admissão da teática cosmoética a partir do Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética; o sinergismo autevolutivo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo comedimento
(medida exata)–imparcialidade (medida justa); o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo do exemplo cosmoético arrastante; o sinergismo Autoparapercepciologia-Autocosmoética; o sinergismo boa vontade–boa intenção–autodiscernimento cosmoético.
Principiologia: o princípio hermenêutico da Cosmoética; o princípio da preponderância das ECs cosmoéticas; o princípio da primazia da nução cosmoética sobre a consciência isolada; o princípio cosmoético de não se ir contra a verdade dos fatos e parafatos; o princípio cosmoético dos fins não justificarem os meios; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da
convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princípio da interassistencialidade
evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética; o código grupal de Cosmoética (CGC);
o código de Cosmoética Extrafísica.
Teoriologia: a retificação cosmoética ressaltada na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica de aproveitamento prolífico máximo do tempo evolutivo; a técnica
da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do cosmoeticograma; a paratécnica da ofiex; as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; a técnica de viver multidimensionalmente; a técnica de aferição da autocosmoética; a técnica de qualificação da autointencionalidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos sinérgicos da retroalimentação holopensênica cosmoética; os
efeitos autevolutivos da inabalabilidade no corpus de princípios existenciais cosmoéticos.
Enumerologia: o princípio da interassistencialidade cosmoética; o princípio da autodefesa cosmoética; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio da heterocrítica cosmoética;
o princípio da reciprocidade cosmoética; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio da
abnegação cosmoética.
Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio renunciar
direitos–cumprir deveres; o binômio coerência consciencial–autoridade cosmoética; o binômio
autolucidez-autorretrocognição; o binômio fatos marcantes–fatos triviais; o saldo do binômio recebimento-retribuição; o binômio Cosmoética Psicossomática–Cosmoética Mentalsomática.
Interaciologia: a interação consciência política–prática cidadã.
Crescendologia: o crescendo evolutivo de compreensão e aplicação da Moral Cósmica.
Trinomiologia: a autopensenidade pautada no trinômio holofilosófico universalismo-megafraternidade-Cosmoética; o trinômio desconstrução de ideações regressivas–formação de
autovalores cosmoéticos–enunciação de autoprincípios evolutivos; o trinômio autodepuração
pensênica–autorregulação comportamental–autocomposição da personalidade cosmoética; o trinômio aquisição–rememoração–aplicação cosmoética; o trinômio corpo–mente–consciência cosmoética; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio concentração-atenção-lucidez; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio importância-peso-força-influência-poder.
Politicologia: a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;
a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a tenepessocracia.
Legislogia: a lei do retorno; a lei do maior esforço interassistencial; a lei do maior esforço aplicada ao autoparapsiquismo; a maior compreensão da lei de ação e reação; as leis da
Fisiologia Humana; as leis da evolução consciencial; as leis da Cosmoeticologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

17869

Filiologia: a autocriticofilia; a priorofilia; a cosmoeticofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a cronofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a eliminação da cosmoeticofobia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a retrocognoteca; a regressoteca; a intermissioteca;
a parapsicoteca; a historioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia;
a Holomaturologia; a Recexologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia;
a Autorrecexologia; a Parapercepciologia; a Conviviologia; a Autopensenologia; a Conscienciogramologia; a Autocogniciologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência cosmoética.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens offiexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens desobsidiator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens pancognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: preponderância da Cosmoética mínima = a Cosmoética da pessoa além
da Bioética; preponderância da Cosmoética mediana = a Cosmoética da pessoa acima da perspectiva grupocármica; preponderância da Cosmoética máxima = a Cosmoética da pessoa em prol do
acordo conjugal descartando a separação litigiosa.
Culturologia: a Multiculturologia da Cosmoeticologia.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18
categorias de realidades básicas preponderantemente cosmoéticas, expondo as obviedades do discernimento racional, realista, intra e extrafísico:
01. Comunicologia. A extroversão pessoal é mais cosmoética se comparada à introversão pessoal.
02. Conscienciocentrologia. A Instituição Conscienciocêntrica (IC) é mais cosmoética
se comparada à instituição fisicalista materiológica.
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03. Cosmoeticologia. A Cosmoética apresenta maior holomaturidade se comparada
à Bioética.
04. Diplomaciologia. A conciliação diplomática entre as Nações é mais cosmoética se
comparada à declaração de guerra.
05. Direitologia. O acordo entre as partes é mais cosmoético se comparado à separação
litigiosa.
06. Dissidenciologia. A maxidissidência é mais cosmoética se comparada à minidissidência ideológica.
07. Duplologia. O duplismo é mais cosmoético se comparado à condição da solteirice
promíscua.
08. Evoluciologia. O abertismo consciencial é mais comoético se comparado ao fechadismo consciencial.
09. Ofiexologia. A assistência da oficina extrafísica pessoal é mais cosmoética se comparada aos serviços prestados pelos despachos dos terreiros.
10. Pesquisologia. A pesquisa humanitária é mais cosmoética se comparada à doutrinação interconsciencial.
11. Policarmologia. A tarefa policármica é mais cosmoética se comparada à tarefa grupocármica.
12. Profilaxiologia. A profissão na área da saúde humana é mais cosmoética se comparada à profissão de área belicista.
13. Raciocinologia. A racionalidade lógica é mais cosmoética se comparada à emocionalidade em geral.
14. Sexossomatologia. A heterossexualidade fisiológica é mais cosmoética se comparada à homossexualidade antifisiológica.
15. Taristicologia. A tarefa do esclarecimento (tares) é mais cosmoética se comparada
à tarefa da consolação (tacon).
16. Teaticologia. O colaborador prático laborando na IC é mais cosmoético se comparado ao colaborador heterocrítico das lacunas ou deficiências da IC, de braços cruzados, a distância.
17. Tenepessologia. A prática diária da tenepes é mais cosmoética se comparada às práticas das religiões e seitas em geral.
18. Voluntariologia. O voluntariado assistencial do conscienciólogo ou consciencióloga
é mais cosmoético se comparado às posturas do buscador-borboleta, homem ou mulher.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a preponderância da Cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
05. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Autossacrifício: Cosmoeticologia; Neutro.
07. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Concessão cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Cosmoética formal: Cosmoeticologia; Homeostático.
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14. Elitismo cultural: Cosmoeticologia; Neutro.
15. Retrospectiva cosmoética: Interassistenciologia; Homeostático.

A PREPONDERÂNCIA DA COSMOÉTICA É A SOLUÇÃO
UNIVERSAL PARA A CONSCIÊNCIA LÚCIDA VIVENCIAR
A CONDIÇÃO EVOLUÍDA DA SERENOLOGIA COM MENOS
ESFORÇOS, ENERGIAS, VIDAS HUMANAS E MILÊNIOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou os confrontos da Cosmoética no âmbito das realidades do Cosmos? Tal atitude serviu para ajustar os autoposicionamentos evolutivos?
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PRÉ-REQUISITO EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pré-requisito evolutivo é a condição prévia necessária para se alcançar
neopatamar de desenvolvimento consciencial em algum campo específico de atividade de natureza cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo pré vem do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. O termo requisito deriva do idioma Latim, requisitus,
“procurado, buscado”. Surgiu em 1652. 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. Condição prévia evolutiva indispensável. 2. Requisito prévio evolutivo fundamental. 3. Antecedente evolutivo necessário. 4. Condição evolutiva preliminar.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo requisito:
autorrequisição; heterorrequisição; pré-requisito; requisição; requisitabilidade; requisitada; requisitado; requisitador; requisitadora; requisitante; requisitar; requisitável; requisitiva; requisitivo; requisitória; requisitório.
Neologia. As 3 expressões compostas pré-requisito evolutivo mínimo, pré-requisito evolutivo mediano e pré-requisito evolutivo máximo são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Condição prévia evolutiva dispensável. 2. Antecedente evolutivo
desnecessário. 3. Condição evolutiva posterior.
Estrangeirismologia: o prerequisite evolutivo; a precondition alavancadora; a awareness evolutiva; a open mind; o breakthrough evolutivo; o follow up evolutivo; a checklist periódica das ações pró-evolutivas; o sequenciamento de upgrades evolutivos meritórios; o Prioritarium; o Evolutionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das autoprioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autevolução inclui gargalos. Neossinapses: primeiros passos.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Debutante. Tudo na vida humana, a fim de consolidar a autovivência, exige o pré-requisito, a iniciação, o exame de admissão, a sala de espera e até pagamento de pedágio à conscin debutante”.
2. “Gargalologia. Tudo na vida tem preço e a maioria das manifestações básicas da
existência apresenta pré-requisito e algum gargalo. Quando se passa pelos travões, tudo fica menos difícil, ocorrendo maior entendimento da vida intrafísica. Vamos extrair minhoca do cimento
e fazer nascer leite na pedra em nossa insistência na ultrapassagem das dificuldades naturais da
existência humana, ou, mais adequadamente, multidimensional”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os didaticopensenes;
a didaticopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; a autopensenização focada nos
objetivos evolutivos.
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Fatologia: o pré-requisito evolutivo; os passos intermediários para se atingir as realizações existenciais; os degraus intermediários para se alcançar o objetivo evolutivo; a segunda realidade, culminante, até consolidar-se na intraconsciencialidade da consciência, orbitando sob a influência da realidade preliminar; os preparativos para aprontar o megaempreendimento existencial; o preâmbulo da grande conquista; o vislumbre do caminho a ser percorrido considerando-se as
peculiaridades e prioridades de cada personalidade; a demarcação evidente dos estágios evolutivos; a tranquilidade advinda do conhecimento dos estágios a serem seguidos para o alcance de
certa habilidade; a noção do passo a passo necessário aos grandes empreendimentos motivando
o primeiro passo; a autoconsciência quanto à relevância das sementeiras intrafísicas gerando futuros dividendos evolutivos; os parâmetros conscienciométricos para o exercício de determinadas
tarefas conscienciológicas; a primazia do fundamental; a escolha das autoprioridades essenciais;
o ordenamento do fluxograma existencial; as fases da existência humana; a fase preparatória da
autoproéxis; a fase consecutiva da autoproéxis; o reconhecimento pessoal dos progressos assimilados e a assimilar; o completismo existencial exigindo autossuperação constante; o autocomprometimento com a própria evolução; o ânimo renovado para o pagamento dos preços evolutivos;
os desafios das conquistas evolutivas à frente, factíveis, exequíveis e práticas; o fato de cada conhecimento ter preço evolutivo; o gargalo evolutivo evidenciando a necessidade do próximo passo; o mapeamento das fissuras conscienciais a serem superadas; a ultrapassagem dos gargalos,
percalços, entraves, obstáculos, empecilhos e travões; o avanço paulatino na auto-habilitação;
a quebra silenciosa dos recordes pessoais; a definição mais acertada sobre em quais autodesenvolvimentos investir; a ação evolutiva calculadamente desenvolvida; a sequência ideal de autorrecins; a aspiração de aprender as lições ressomáticas e situar-se entre os melhores alunos do atual
estágio evolutivo; o autodesenvolvimento evolutivo; o esforço da conscin lúcida quanto aos detalhes fundamentais do próximo nível evolutivo a ser alcançado; o fato de toda consciência ser candidata natural ao próximo patamar contíguo da própria evolução; a autorganização existencial
possibilitando assunção de neopatamares evolutivos; a ambição cosmoética de avanço na escala
evolutiva das consciências; a formação da pré-admissão ao primeiro Curso Intermissivo (CI); os
bastidores da pré-seleção aos CIs; a vida humana enquanto curso preparatório para o CI pós-dessomático; a avaliação do momento evolutivo; o indicador de desempenho evolutivo; os graus de
autodomínio; os méritos evolutivos de cada consciência; o autesforço evolutivo teático; a prospectiva autevolucionária; a intensificação do rendimento evolutivo; a inteligência evolutiva (IE)
em ação; a lucidez progressiva quanto à evolução pessoal; os autoconhecimentos e autesclarecimentos na consolidação do aprendizado libertário.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
cosmoético do autoparapsiquismo alavancando a autevolução; a autoparaperceptibilidade enquanto instrumento de orientação evolutiva; a entrada na zona de desenvolvimento proximal evolutiva;
a seleção evolutiva dos paracandidatos ao Curso Intermissivo; os critérios para aceitabilidade do
pré-intermissivista; os requisitos mínimos presentes na ficha evolutiva pessoal (FEP); a admissão
por merecimento no CI; o entendimento sobre o desenvolvimento parapsíquico ser constante, gradativo e crescente, tal e qual em qualquer outra área de manifestação; as dinâmicas parapsíquicas
na condição de curso de aprimoramento interassistencial; a motivação para obter as condições
meritórias requeridas ao investimento da parapreceptoria; a autorganização e disciplina parapsíquica, interassistencial; o autotrafor da interassistencialidade sendo primordial à vivência do extrapolacionismo parapsíquico; a ocorrência transcendente do extrapolacionismo parapsíquico patrocinado por consciex amparadora; o extrapolacionismo na condição de pré-vivência; os extrapolacionismos parapsíquicos possibilitando vislumbres dos próximos patamares evolutivos; o apoio
dos amparadores extrafísicos ao domínio das autoconquistas pró-interassistencialidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conquista evolutiva anterior–conquista evolutiva posterior; o sinergismo das técnicas conscienciológicas; o sinergismo autocriticidade-autossincerida-
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de; o sinergismo do autodiscernimento prioritário potencializando a dinâmica evolutiva; o sinergismo vontade decidida–intencionalidade construtiva; o sinergismo dedicação-aprofundamento;
o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo autodesempenho-autossuperação.
Principiologia: o princípio de os fatos orientarem a pesquisa; o princípio de o menos
doente assistir ao mais doente; o princípio parapedagógico de quem aprende deve ensinar;
o princípio da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio da aceleração evolutiva possível; o princípio de cada consciência ser a principal responsável pela própria evolução; o princípio do acesso universal e irrestrito à otimização evolutiva; a vivência do princípio da descrença
(PD) enquanto requisito mínimo para admissão ao CI.
Codigologia: o código pessoal de prioridades evolutivas; o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimoramento evolutivo.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da escala evolutiva das consciências; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da espiral evolutiva; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da próxima autoverbação (véspera da sabedoria).
Tecnologia: a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do crescendo proexológico; a técnica dos balanços existenciais periódicos; a técnica da autodeterminação decenal; a técnica da elaboração e acompanhamento de projetos; a técnica de dar 1 passo de
cada vez; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas autoconscienciométricas de avaliação
consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: os efeitos do desvelo nas ações preliminares para o sucesso da empreitada;
os efeitos autevolutivos da decisão sincera de preparar-se para o melhor; o efeito exemplificador
interassistencial do convívio interníveis hierárquicos da escala evolutiva das consciências; os
efeitos das autopriorizações inteligentes; os efeitos do extrapolacionismo parapsíquico no vislumbre de carências evolutivas desconhecidas; o efeito potencializador da autorganização evolutiva; os efeitos da mentalidade autossuperadora; o efeito desassediador da compreensão do processo de desenvolvimento evolutivo.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas pelo extrapolacionismo consciencial fornecendo os parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva; a série de neossinapses provocadas pelo encontro com consciências de hierarquia evolutiva superior; as neossinapses pró-evolutivas prioritárias; o tempo e o treino necessários à criação de neossinapses; a formação de
neossinapses especializadas.
Ciclologia: os ciclos subintrantes fase introdutória–fase consecutiva–fase conclusiva;
o ciclo intermissão preparatória–intrafisicalidade consecutiva–pós-dessomática avaliativa; o ciclograma parapsíquico CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis; o ciclo problema-hipótese-experimento-análise-teoria; o ciclo das prioridades autevolutivas sucessivas; o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo do extrapolacionismo
parapsíquico; o ciclo amadorismo-profissionalismo; o dinamismo no ciclo recebimento-retribuição; o ciclo sementeira-colheita.
Enumerologia: o pragmatismo evolutivo; o momento evolutivo; o autodesempenho evolutivo; o preço evolutivo; a seleção evolutiva; a admissão evolutiva; o desenvolvimento evolutivo.
Binomiologia: o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio Prospectivologia-Primadologia; o binômio cronograma-fluxograma; o binômio saldo da FEP–categoria da amparabilidade; o binômio meios intraconscienciais–meios extraconscienciais; o binômio senso de auteficácia–senso de autolimites; o binômio crise de crescimento–desenvolvimento.
Interaciologia: a interação diagnóstico-prognóstico; a interação cosmovisão-megafoco;
a interação autesforço da conscin–assistência do amparador extrafísico de função; a interação
aquisição evolutiva predecessora e subsequente–progressão evolutiva planejada; a interação mé-

Enciclopédia da Conscienciologia

17875

rito evolutivo–autoridade cosmoética; a interação senso de orientação existencial–senso de oportunidade evolutiva; a interação escala da consciência contínua–escala evolutiva das consciências.
Crescendologia: o crescendo Autocriticologia-Autodiscernimentologia; o crescendo
evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o crescendo qualificação intrafísica–
–admissão extrafísica em CI; o crescendo de etapas e respectivos meios para se alcançar as metas; o crescendo de esforços, méritos e excelências possíveis; o crescendo pequenas realizações–
–grandes conquistas; o crescendo na acumulação de conquistas gerando as diversas categorias
de elites evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio autanálise–autoprioridade conscienciológica–planejamento técnico evolutivo; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio preço–pedágio–pré-requisito; o afinco laboral ao trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio diretrizes-medidas-metas; o trinômio autexperiência-autoproficiência-autocompetência; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação.
Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio curto
prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; o polinômio planejamento-recrutamento-seleção-admissão; o polinômio das fases do autodesenvolvimento evolutivo lúcido primeiro tempo
(aquisição)–segundo tempo (consecução)–terceiro tempo (distribuição)–quarto tempo (colheita);
o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo admitir-se aperfeiçoável / considerar-se imutável; o antagonismo ir
além dos desafios autevolutivos / ficar aquém nos autodesempenhos; o antagonismo aspiração
autevolutiva / autodespriorização mimética; o antagonismo protagonista da evolução / espectador da vida; o antagonismo evolução autoconsciente / robéxis; o antagonismo tares / estupro
evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo da paciência dinâmica; o paradoxo de quanto maior o livre
arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva; a teaticocracia; a democracia evolutiva oferecendo vagas ilimitadas para a ascensão na escala evolutiva das
consciências.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada na vivência da autocoerência; a lei
da educação evolutiva permanente; a lei de causa e efeito; as leis da evolução.
Filiologia: a crescendofilia; a autocriticofilia; a planofilia; a metodofilia; a desafiofilia;
a neofilia; a experimentofilia; a recinofilia; a cosmovisiofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a disciplinofobia; a teaticofobia.
Sindromologia: os obstáculos hiperdimensionados na síndrome da autovitimização;
a contramarcha evolutiva da síndrome da mediocrização; a síndrome do ansiosismo atropelando
etapas e comprometendo a qualidade dos resultados almejados; as laborações desconexas na síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da autodesorganização pela autoconscientização quanto aos pré-requisitos necessários à mudança evolutiva.
Maniologia: a mania viciada de empurrar com a barriga impossibilitando o alcance de
neopatamares evolutivos; a mania de tentar queimar etapas sem a devida competência.
Mitologia: o mito da evolução espontânea sem autesforço; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a metodoteca; a criticoteca; a coerencioteca; a recinoteca; a cicloteca; a proexoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Crescendologia; a Autossuperaciologia; a Cronoevoluciologia; a Preparatoriologia; a Autopesquisologia; a Interaciologia; a Criteriologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Autodesassediologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Intermissiologia; a Coerenciologia; a Teaticologia; a Cosmovisiologia; a Seriexologia; a Holomaturologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

17876

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o pré-intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a pré-intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens calculator; o Homo sapiens cohaerens;
o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-requisito evolutivo mínimo = o domínio do estado vibracional possibilitando à conscin iniciar a prática da tenepes; pré-requisito evolutivo mediano = a prática veterana da tenepes possibilitando à conscin alcançar o patamar do ofiexista; pré-requisito evolutivo
máximo = a autodesperticidade consolidada, possibilitando à conscin a atuação enquanto consciex
amparadora após a dessoma.
Culturologia: a cultura da evolução consciencial; a cultura da Autopriorologia; a cultura da Crescendologia.
Tipologia. A partir da Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 20
pré-requisitos a serem estudados pelos interessados e interessadas no autaprimoramento evolutivo:
01. Acalmia mental: pré-requisito para o projetor se preparar para sair do corpo com lucidez (Projeciologia).
02. Amortização evolutiva: extinção paulatina e completa da dívida interconsciencial
na ficha pessoal da consciex, pré-requisito para se obter o macrossoma (Macrossomatologia).
03. Amparo extrafísico sadio: pré-requisito para a conscin receber a implantação temporária de algum aparelho extrafísico (a exemplo do paramicrochip), ampliador dos recursos assistenciais (Paratecnologia).
04. Autavaliação: pré-requisito para a conscin de fato entender a heteravaliação (Conscienciometrologia).
05. Autoconcentração mental: pré-requisito, insubstituível, para a pessoa escrever
qualquer texto (Grafopensenologia).
06. Autodesassedialidade: pré-requisito decisivo a fim de se implantar a condição da
desperticidade ativa mais ampla e a heterodesassedialidade de grupos (Desassediologia).
07. Autoimunidade consciencial: pré-requisito inarredável para a consciência alcançar
a condição avançada do evoluciólogo ou evolucióloga (Evoluciologia).
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08. Automotivação: pré-requisito para a realização libertária (Autodeterminologia).
09. Autofiex: pré-requisito para atuar como consciex amparadora de ofiex (Amparologia).
10. Autoprojetabilidade lúcida: pré-requisito para o praticante da tenepes, homem ou
mulher, em media depois de 2 decênios, receber a ofiex pessoal de alto nível assistencial (Ofiexologia).
11. Curso Intermissivo pré-ressomático: pré-requisito do conscienciólogo (Intermissiologia).
12. Detalhismo: pré-requisito da exaustividade (Exaustivologia).
13. Exercitação neuronal: pré-requisito mínimo para as produções mentaissomáticas
evolutivas das realizações da tares, gescons e megagescons (Conscienciografologia).
14. Extrapolacionismo: pré-requisito para a potencialização da evolução pessoal (Extrapolacionismologia).
15. Heterodesassedialidade: pré-requisito para o acerto grupocármico (Grupocarmologia).
16. Imagística: pré-requisito da descoberta (Heuristicologia).
17. Iscagem interconsciencial lúcida: pré-requisito para a conscin alcançar o patamar
do epicentrismo consciencial (Interassistenciologia).
18. Prática da tenepes: pré-requisito ideal para o assistente integrante da equipe de paracirurgia (Consciencioterapia).
19. Pré-Intermissiologia: pré-requisito para a liderança interassistencial pós-dessomática (Extrafisicologia).
20. Reciclagem intraconsciencial: pré-requisito indispensável à reciclagem existencial
consolidada (Autorrecexologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o pré-requisito evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Candidatura evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
02. Conhecimento prévio: Autocogniciologia; Neutro.
03. Critério de prioridade: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Evolutividade planejada: Evoluciologia; Homeostático.
05. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
06. Interação evolutiva: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Megapreparação: Autopriorologia; Neutro.
08. Meio: Autoproexologia; Neutro.
09. Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Preço do ideal: Holomaturologia; Homeostático.
11. Pré-intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Progressão permanente: Autevoluciologia; Neutro.
13. Senso autevolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Senso do mérito: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.

O PRÉ-REQUISITO EVOLUTIVO EXPLICITA A CONDIÇÃO
IMPRESCINDÍVEL AO AVANÇO CONTÍNUO DAS CONSCIÊNCIAS, INDICANDO O CAMINHO A SER PERCORRIDO
PARA AS AUTO-HABILITAÇÕES ALAVANCADORAS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou os pré-requisitos necessários ao
avanço nas autoconquistas evolutivas prioritárias? Quais condições evolutivas indispensáveis já
alcançou e quais ainda falta alcançar? Quais ações práticas adota hoje visando à assunção de novos patamares evolutivos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 674, 675, 731, 732,
1.128, 1.149, 1.238 e 1.263.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 169, 473, 741,
889, 1.165, 1.354, 1.363 e 1.425.
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; páginas 287 e 307.
4. Idem; Minifenômeno (Parafenomenologia); Artigo; Boletins da Conscienciologia; Revista; Anual; Vol.
1; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Dezembro, 1999; páginas 21 e 22.

T. L. F.
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PRERROGATIVA
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prerrogativa é o privilégio, vantagem, apanágio, poder, regalia, imunidade ou direito especial inerente a determinado cargo, função ou posição alcançada pela conscin,
homem ou mulher, na vida intrafísica ou social.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo prerrogativa vem do idioma Latim, praerogativa, “ação de votar
em primeiro lugar; indício; sinal; a centúria que votava em primeiro lugar; e por extensão, privilégio”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Privilégio. 02. Regalia. 03. Vantagem. 04. Direito. 05. Ganho
consensuado. 06. Proveito consentido. 07. Condição alcançada. 08. Prestígio. 09. Beneficiamento. 10. Valimento.
Neologia. As duas expressões compostas prerrogativa regressiva e prerrogativa evolutiva são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 01. Desvantagem. 02. Dever. 03. Obrigação. 04. Encargo. 05. Incumbência. 06. Compromisso. 07. Sobrecarga. 08. Ônus. 09. Equalização. 10. Isonomia.
Estrangeirismologia: o dumping; o primus inter pares; de jure et facto; o ius
en re; o jus commune.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento convivencial.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares apontando sínteses do tema:
– Prerrogativa: condição ambígua. Direitos acarretam obrigações. Sabedoria gera poder.
O poder enlouquece.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da administração evolutiva.
Fatologia: a prerrogativa; a prerrogativa da Ciência; a prerrogativa do mais relevante
evolutivamente; a prerrogativa de voluntariar; a prerrogativa de poder exemplificar; a prerrogativa existente; a prerrogativa descabida; a autoconsciência das próprias prerrogativas; o abuso da
prerrogativa; o privilégio injusto; o monopólio; o oligopólio; a regalia desonesta; as ilegalidades;
a exceção; a conduta-exceção; o atributo; a competência; a distinção; a franquia; a salvaguarda;
a liberdade; a precedência; a condição especial; a qualidade; a honraria; a atribuição; a isenção;
o mérito; o título; a superioridade; a hegemonia; o mal do nepotismo; o autoritarismo; a prepotência; a autocorrupção; as informações privilegiadas; a força presencial; o privilegiado pode ser
membro da minoria anticosmoética; a prerrogativa de viver no Terceiro Milênio (Civilizaciologia); a vida humana atual valendo 15 retrovidas; a primazia do domínio da escrita; a prerrogativa
de atender assistidos diariamente na tenepes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio interassistencial de quem aprende deve ensinar; o princípio
da responsabilidade.
Teoriologia: a teoria do abuso do direito; a teoria dos direitos fundamentais.
Tecnologia: a técnica do desconfiômetro; a técnica da resolução pacífica de conflito;
a técnica do exemplarismo.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Enumerologia: o privilégio da sanidade mental; a regalia do curso superior; o poder do
autoparapsiquismo; o apanágio do Curso Intermissivo (CI); a vantagem da inteligência evolutiva
(IE); a imunidade da desperticidade; o direito ao autodiscernimento da priorização.
Binomiologia: o binômio direito-dever; o binômio tacon-tares; o binômio amplificador
da consciencialidade–força presencial; o binômio débito-crédito; o binômio especialismo holobiográfico–autorrevezamento multiexistencial.
Interaciologia: a interação mérito-prerrogativa; a interação cidadão-povo; a interação
autassédio-heterassédio; a interação megatrafor-materpensene; a interação anomalia-singularidade.
Trinomiologia: o trinômio questão-pendência-dilema; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio autorganização-continuísmo-meta; o trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização; o trinômio liderança-liberdade-responsabilidade.
Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções.
Antagonismologia: o antagonismo prerrogativa leve / prerrogativa pesada; o antagonismo prerrogativa mínima / exorbitância máxima; o antagonismo regra / exceção; o antagonismo acerto / desacerto; o antagonismo prerrogativa justa / prerrogativa injusta; o antagonismo
autoridade moral / excesso de autoridade; o antagonismo inclusão / exclusão; o antagonismo lícito / ilícito; o antagonismo fartura / escassez; o antagonismo apologia / depreciação.
Politicologia: a autocracia; a monocracia; a despotocracia; a cerberocracia; a oligocracia; a meritocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do Gersismo de obter vantagem em tudo; a lei do menor esforço; a lei
do maior esforço; a lei do retorno.
Filiologia: a conscienciofilia; a xenofilia; a planofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia;
a laborfilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a hipegiofobia.
Sindromologia: a síndrome do topo da hierarquia.
Holotecologia: a interassistencioteca; a evolucioteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca;
a convivioteca; a pedagogoteca; a potencioteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Paradireitologia; a Privilegiologia; a Evoluciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica;
a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o observador privilegiado.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a observadora
privilegiada.
Hominologia: o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens praerogativus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens decisor;
o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prerrogativa regressiva = o emprego doentio dos direitos pela conscin
superficial, primária, amadora, egoica, eletronótica e aquisitiva; prerrogativa evolutiva = o emprego sadio dos direitos pela conscin profunda, avançada, profissional, altruísta, conscienciológica
e distributiva.
Culturologia: a cultura do privilégio; a cultura da impunidade.
Experimentologia. Segundo a Cosmoeticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
3 casos públicos de prerrogativas descabidas:
1. Civil. Os civis envolvidos nos abusos aos detidos iraquianos na prisão de Abu Graib,
nos arredores de Bagdá, e ainda mantendo o emprego.
2. Militar. Os ex-ministros da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, da Casa Militar
e o Chefe do Estado Maior, do Brasil, usando aviões oficiais para viagens de caráter pessoal.
3. Política. O partido político defensor da ampliação do foro privilegiado para ex-autoridades afastadas dos cargos e até estendê-lo para as ações de improbidades administrativas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prerrogativa, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
03. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
04. Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
05. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
08. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
09. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A PARTIR DA POSSIBILIDADE DE TODA CONSCIN
OBTER ALGUMA CATEGORIA DE PRERROGATIVA NA
VIDA HUMANA, O TEMA EXIGE, OBVIAMENTE, SER ENCARADO E ANALISADO INDIVIDUALMENTE POR TODOS.
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Questionologia. Quais prerrogativas você desfruta na vida humana? Você tem autoconsciência da qualificação e dos limites das próprias prerrogativas?
Bibliografia Específica:
1. Folha de S. Paulo; Redação; PT deve Defender Ampliação do Foro Privilegiado para Ex-autoridades;
Artigo; Jornal; Diário; Ano 84; N. 27.378; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 18.03.2004; página A 9.
2. Glanz, James; & Brinkley, Joel; Civis envolvidos em Abusos mantêm Emprego; Reportagem; O Estado de
S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 125; N. 40.377; Seção: Internacional; São Paulo, SP; 05.05.2004; página A 16.
3. Netto, Wladimir; História sem Fim Jatos da FAB, Capítulo 3: os Militares, logo Eles, também passeavem
pelos Céus do País; Artigo; Veja; Revista; Semanário; Seção: Brasil; São Paulo, SP; 02.06.1999; página 49.

Enciclopédia da Conscienciologia

17883

PRESCINDÊNCIA DAS MÃOS
(MANOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prescindência das mãos é a condição avançada do Homo sapiens serenissimus, Serenão ou Serenona, quando começa a manipular livremente os fenômenos de efeitos
da matéria, nesta dimensão – telecinesia, ectoplasmia, materialização e desmaterialização – em alta intensidade, dispensando o emprego ordinário do corpo humano a partir dos braços, mãos
e dedos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo prescindir deriva do idioma Latim Tardio, praescindere, “separar;
rasgar”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo mão procede também do idioma Latim, manus,
“mão; parte do corpo; símbolo de força e instrumento de luta ou de trabalho; combate; autoridade;
poder; obra; letra; modo de escrever; tropa; turba”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Dispensa das mãos. 02. Abstenção das mãos. 03. Rejeição das
mãos. 04. Condição da antidigitação. 05. Prescindência do soma. 06. Dispensa do soma.
07. Abdicação ao corpo humano. 08. Vida humana desnecessária. 09. Descarte da vida humana.
10. Descarte do psicossoma.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo prescindência: imprescindência; imprescindibilidade; imprescindível; prescindibilidade; prescindir; prescindível.
Neologia. As 3 expressões compostas prescindência das mãos, prescindência das mãos
intrafísica e prescindência das mãos paraperceptiva são neologismos técnicos da Manossomatologia.
Antonimologia: 1. Imprescindência das mãos. 2. Mãos imprescindíveis. 3. Mãos indispensáveis. 4. Necessidade do soma. 5. Vida humana indispensável. 6. Intrafisicalidade inevitável. 7. Psicomotricidade necessária. 8. Usabilidade das mãos. 9. Motricidade indescartável.
Estrangeirismologia: o paramicrochip; a moksha; o superavit evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à ectoplasmia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da serenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a coesão íntima da maxipensenização.
Fatologia: as mãos como instrumentos indispensáveis à conscin pré-serenona; o domínio da autoconsciencialidade sobre a matéria; a pró-evolutividade aguda; o auge da eutimia humana; a megavontade em ação; o soma como veículo imprescindível à vida humana comum;
o soma na condição de rejeito; o nível da desobrigação do soma; a autodispensabilidade do corpo
humano; a desnecessidade da vida intrafísica; a isenção da ressoma; a conquista da Mateologia;
o compléxis pessoal.
Parafatologia: a prescindência das mãos; a prescindência das mãos como sinal do fim
da seriéxis pessoal; a dispensa das mãos; as energias conscienciais (ECs) condensadas; o fenômeno da desmaterialização; a ectoplasmia; a olorização; a psicocinesia; a gaseificação do xixi; o emprego do macrossoma; o irrompimento do psicossoma; o fenômeno da elongação psicossômica da
conscin; a projetabilidade ectoplasta; o domínio da multidimensionalidade pessoal; a transcendência intraconsciencial; a parapercuciência evolutiva; a vida multidimensional alternante; a condição da autodescoincidência permanente; a paraperceptibilidade relativa à seriéxis; a rescisão de
trato da seriexialidade das vidas humanas; o parapsiquismo atuante ao máximo; a singularidade
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máxima; a potencialização maior dos autodesempenhos; a licença para conscientizar-se, evolutivamente, além da matéria; a Era dos Serenões; o surgimento da Consciex Livre (CL).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Serenão–Centrais Extrafísicas.
Principiologia: o princípio da Interassistenciologia do maximecanismo interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) em alto nível.
Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da assistência interconsciencial máxima.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os fenômenos de efeitos físicos.
Neossinapsologia: as neossinapses da recuperação máxima dos cons.
Ciclologia: o ciclo vital da experiência humana.
Binomiologia: o binômio soma-consciência.
Interaciologia: a interação Genética-Paragenética; a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais.
Crescendologia: o crescendo olorização–odor de santidade.
Trinomiologia: o trinômio pé-mão-cérebro; o trinômio Macrossoma-Maxiproéxis-Maxicompléxis.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo mãos / paramãos.
Paradoxologia: o megaparadoxo evolutivo da Serenologia.
Politicologia: a meritocracia; a política da megafraternidade cósmica.
Legislogia: as leis racionais da seriéxis; a pseudoderrogação das leis do Cosmos.
Filiologia: a parapsicofilia.
Holotecologia: a serenoteca; a evolucioteca; a fenomenoteca; a superlativoteca; a potencioteca; a parapsicoteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Manossomatologia; a Serenologia; a Macrossomatologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercepciologia; a Paracerebrologia; a Paracerebelologia; a Holossomatologia; a Cosmoconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência serenona.
Masculinologia: os Serenões; o macrossômata; o macrossomatologista.
Femininologia: as Serenonas; a macrossômata; a macrossomatologista.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens megaconscientialis; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens parapercutiens; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prescindência das mãos intrafísica = na vida dia a dia por meio de fenômenos parapsíquicos provocados voluntariamente; prescindência das mãos paraperceptiva = na
vida multidimensional como comportamento extrafísico regular.
Culturologia: a cultura da Serenologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prescindência das mãos, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ambílevo: Cerebelologia; Nosográfico.
02. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
03. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
04. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
07. Magnanimologia: Serenologia; Homeostático.
08. Mão: Manossomatologia; Neutro.
09. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Soma: Somatologia; Neutro.

ATRAVÉS DAS PARAPESQUISAS AVANÇADAS DA CONSCIENCIOLOGIA, A PRESCINDÊNCIA DAS MÃOS SE INSERE
ENTRE OS BLOCOS DE NEOPARAFENÔMENOS FAZENDO
PARA-HISTÓRIA, NA TERRA, NA ERA DOS SERENÕES.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o assunto tão transcendente da
prescindência das mãos? Você admite a lógica evolutiva do processo?
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PRESENTE CONSTRANGEDOR
(CONSTRANGIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O presente constrangedor é o objeto, lembrança ou regalo recebido e / ou
ofertado à conscin, homem ou mulher, causador de desconforto, incômodo, embaraço, vergonha,
desagrado, problema ou melindre.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo presente deriva do idioma Latim, praesens, “que está à vista, que
assiste”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo constrangedor procede também do idioma Latim,
constringere, “apertar; forçar”. Apareceu também no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Lembrança embaraçosa. 02. Dádiva constrangedora. 03. Mimo
constrangedor. 04. Recordação constrangedora. 05. Oferenda incômoda. 06. Oferta inadequada.
07. Presente indigno. 08. Regalo equivocado. 09. Prenda prejudicial. 10. Presente impróprio.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo presente:
autopresente; onipresente; presenteada; presenteado; presenteador; presenteadora; presentear;
presentemente; representear; retropresente.
Neologia. As duas expressões compostas presente constrangedor mínimo e presente
constrangedor máximo são neologismos técnicos da Constrangimentologia.
Antonimologia: 01. Presente útil. 02. Oferta cosmoética. 03. Mimo providencial. 04.
Recebimento evolutivo. 05. Aporte de amparador. 06. Presente assistencial. 07. Presente adequado. 08. Regalo acertado. 09. Dádiva dignificadora. 10. Doação energética.
Estrangeirismologia: o ato de presentear visando a ampliação do rapport; o souvenir
trazido da viagem.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência da prioridade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há presentes injustos. Existem presentes subornos.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares relativas ao tema: o elefante branco; o cavalo
de Troia; o presente de grego.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Caso se queira conhecer uma pessoa, deve-se apenas observar como ela se comporta ao receber ou dar presentes (Ludwig Borne, 1786–
–1837).
Proverbiologia. Eis provérbio relativo ao tema: – A cavalo dado, não se olha os dentes.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Constrangimentos. A conscin lúcida pode enfrentar múltiplas situações constrangedoras: receber arma de presente; ser convidada a participar de caçada; dar opinião sobre o trabalho de Arte Moderna pedido pelo autor. Nessas situações, se for o caso, há de saber recusar com
elegância, na maioria das eventualidades, os convites inaceitáveis. A omissuper existe para tais
momentos”.
2. “Humilhação. – A vítima humilha o algoz se leva um presente para ele na prisão?”
3. “Presente. A vítima levar um prato de comida de presente ao presidiário pode fazê-lo desconfiar de estar sendo envenenado. O presente, nesse caso, não pode chegar ao nível de
deixá-lo humilhado, pois pode levá-lo à revolta de consequências imprevisíveis”.
4. “Presentes. A recusa, o incômodo ou o constrangimento em receber presentes demonstra orgulho por parte da conscin presenteada. Independente de você saber qual a intenção de
quem lhe ofereceu o presente, aceite-o e agradeça com sorriso nos lábios, pois, no mínimo a pessoa teve o trabalho de adquiri-lo a fim de oferecer-lhe”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal constrangedor; os pecadilhos mentais; o constrangimento pensênico; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o presente constrangedor; o abertismo consciencial para saber dar e receber;
a dificuldade de receber presentes; o ato de estar “presente” na entrega do presente; o primeiro
presente recebido; os objetos presenteados; os presentes de valor sentimental; os presentes caros
podendo mascarar a incapacidade afetiva; o ramalhete de flores após violência sofrida; as inutilidades ofertadas; a supervalorização do presente ofertado induzindo o presenteado a sentir ter recebido mais em relação ao merecido; a desatenção ao presente ofertado; a frustração do brinde recebido; a insatisfação com o presente ofertado; o choro constrangedor da criança após a abertura
do presente; o presente quebrado; o presente incompreendido; as críticas ao presente recebido; as
promessas de presente; as expectativas de recebimento de presentes; as caras e bocas constrangedoras após o recebimento do presente; os presentes indesejáveis constrangedores ou inconvenientes; o pai desempregado nas vésperas de natal constrangido ao não poder comprar presentes; o pet
recebido de presente, usado como desculpa para abandono ao não ter sido escolha pessoal; a falta
de criticidade na escolha do presente; os títulos honoríficos e de nobreza presenteados; os presentes motorizados dados aos filhos ou filhas; o ato de dar presentes somente em datas anualmente
estabelecidas; as compras de presentes na última hora; a troca dos presentes nas lojas, pós-festejos; a exclamação imediata da criança eufórica no ato de receber a bicicleta tão sonhada; a função
do presente oferecido; a relevância do presente; o presente recebido ou dado sem data e / ou hora
marcada; o ato de presentear algo utilitário em qualquer tempo; o mimo ofertado na tentativa de
pedido de desculpas; o presente recebido de surpresa do parente afastado; a aspiração ou sonho
dourado de consumo do outro, remetido de surpresa e sem alarde; a doação de presente selecionado cuidadosamente para o receptor; o mimo recebido para retornar assistência ao presenteador;
o ato de dar presentes ou mimos energéticos úteis aos amigos; o autopresente podendo ser poderoso antiestresse; os presentes espontâneos recebidos, livros ou filmes relacionados à gescon publicada; o ato de presentear sem a expectativa de retribuição; o livro dos credores com as anotações dos presentes recebidos e respectivos doadores.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes e depois de
dar ou receber presentes; o apego da consciex ao presente ofertado quando era conscin, e não usado pelo presenteado; os retropresentes rememorados através da retrocognição; a assimilação de
energia entrópica do presente bagulho energético; os intercâmbios energéticos nas trocas de presente; a intuição precognitiva de recebimento do presente; o presente invisível recebido do amparo extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo querer presentear–vontade de acertar; o sinergismo escolha do presente–energização do presente–entrega do presente.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de ninguém receber algum
presente de modo inteiramente gratuito; o princípio cosmoético de não constranger nem coagir
ninguém na entrega ou recebimento do presente.
Codigologia: o anticonstrangimento qualificando o código grupal de Cosmoética (CGC)
ao doar e receber presentes; o código pessoal de generosidade.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da reconciliação grupocármica utilizada para a escolha do presente assistencial.
Tecnologia: a técnica do mimo energético; a técnica do mimo gastronômico; a técnica
do detalhismo empregada na escolha do presente utilitário.
Voluntariologia: a troca de presentes entre os voluntários da Conscienciologia.
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Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico
da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio
Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos ectópicos das inutilidades recebidas a título de presente.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da oportunidade de dar e receber presentes úteis.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP); o ciclo comprar-entregar-receber-abrir-agradecer-retribuir o presente; o ciclo presentes do passado–presentes do presente–presentes do
futuro.
Enumerologia: o presente anacrônico; o presente antipático; o presente baratrosférico;
o presente humilhante; o presente ostensivo; o presente sarcástico; o presente supérfluo. O presente de aniversário; o presente de casamento; o presente do dia dos namorados; o presente do
dia dos pais; o presente do dia das mães; o presente de noivado; o presente de amigo secreto.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio momento presente–momento da entrega do presente; o binômio presenteador-presenteado.
Interaciologia: a interação vontade de agradar–vontade de agradecer.
Crescendologia: o crescendo presente recebido no passado–presente a receber no futuro.
Trinomiologia: o trinômio comprar presente–dar presente–receber presente; o trinômio
recebimento-gratidão-retribuição; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio presenteador-presente-presenteado.
Polinomiologia: o polinômio escolha-compra-entrega-recebimento-retribuição do presente; o polinômio predisposição assistencial–vontade de acertar–presente energizado–satisfação do recebedor.
Antagonismologia: o antagonismo presente de grego / mimo energético; o antagonismo
constrangimento por não poder ofertar / constrangimento por não poder retribuir; o antagonismo tentativa de acobertar erros / tentativa de acertar.
Paradoxologia: o paradoxo de o presente mentalsomático poder ser constrangedor
à conscin jejuna.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo contribuindo para a arte de presentear cosmoeticamente.
Filiologia: a conviviofilia oportunizando a entrega e recebimento de mimos.
Fobiologia: o medo de receber presentes surpresa; a fobia das trocas de presente em público.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB);
a síndrome do ansiosismo levando a pessoa entregar o presente antes da hora; a síndrome do hiperconsumismo; a síndrome do eu mereço para justificar o consumismo desenfreado de presentes
destinados a si mesmo(a).
Maniologia: a mania compulsiva de comprar presentes.
Mitologia: o mito de o dom ser presente de Deus; o mito de não ser merecedor de receber presentes; o mito de não saber escolher presentes.
Holotecologia: a assistencioteca; a brinquedoteca; a comunicoteca; a convivioteca;
a cosmoeticoteca; a socioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Constrangimentologia; a Agradecimentologia; a Comunicologia;
a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Desconfiometrologia; a Inadaptaciologia; a Interassistenciologia; a Mimologia; a Paradireitologia; a Reconhecimentologia; a Reencontrologia; a Refinamentologia; a Surpreendenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin presenteada; a conscin presenteadora; a conscin constrangida;
a conscin constrangedora; a conscin mimoseadora; a conscin obsequiadora; a conscin ofertante;
a conscin ofertada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens suplerfluus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens donator; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: presente constrangedor mínimo = o descuidado, mantendo a etiqueta de
preço; presente constrangedor máximo = o ofertado à autoridade, com a intenção de suborno.
Culturologia: a cultura de presentear nas datas comemorativas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o presente constrangedor, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Antibagulhismo energético: Autorrecexologia; Homeostático.
03. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
05. Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
06. Constrangimento terapêutico: Consciencioterapeuticologia; Homeostático.
07. Edição gratuita: Comunicologia; Homeostático.
08. Fonte de assombro: Experimentologia; Neutro.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
10. Megadoação: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Mimo energético: Energossomatologia; Homeostático.
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12.
13.
14.
15.

Mimo gastronômico: Interassistenciologia; Homeostático.
Presente invisível: Amparologia; Homeostático.
Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
Técnica de levantamento dos aportes: Autoproexologia; Homeostático.

ATÉ MESMO AS LEMBRANCINHAS DE MENOR VALOR
SERÃO INAPROPRIADAS SE TIVEREM COMO FINALIDADE
GERAR INFLUÊNCIA ANTICOSMOÉTICA SOBRE ALGUÉM,
TORNANDO A OFERTA PRESENTE CONSTRANGEDOR.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já recebeu, entregou ou observou algum tipo de
presente contrangedor? Quais foram os aprendizados?
Filmografia Específica:
1. Presente de Grego. Título Original: Baby Boom. País: EUA. Data: 1987. Duração: 110 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Charles
Shyer. Elenco: Diane Keaton; Sam Shepard; Harold Ramis; & James Spader; Produção: Bruce A. Block & Nancy Meyers; Roteiro: Charles Shyer; Nancy Meyers; Susan Becker & William A. Fraker. Fotografia: William A. Fraker. Música:
Bill Conti. Companhia: Metro Goldwyn Mayer (MGM); & United Artists. Sinopse: Em Manhattan J. C. Wiatt (Diane
Keaton), executiva de meia-idade está prestes a atingir posto dos mais altos na empresa para a qual trabalha. Tem a vida
profissional e pessoal totalmente alterada quando “herda” a guarda de Elizabeth, filha de parente distante recém dessomada. Gradativamente J. C. se envolve com a criança e resolve assumir a educação dela, mas acaba perdendo o emprego.
Ela, então, se muda com a filha para o interior, disposta a recomeçar do zero e compra casa com diversos problemas. Aos
poucos contorna as dificuldades e se envolve com Fritz Curtis (Sam Wannamaker), veterinário da região. J. C. não poderia
imaginar ser a criança indiretamente responsável pelo sucesso profissional pessoal, nunca antes alcançado.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 90, 1.033, 1.238
e 1.352.
2. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 81, 420, 809,
888, 889, 921, 987, 1.327, 1.357 e 1.358.
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 287.

C. N.
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PRESENTE INVISÍVEL
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O presente invisível é a benesse recebida dos amparadores pela conscin, homem ou mulher, em diferentes contextos da vida humana, nem sempre percebido e valorizado.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo presente deriva do idioma Latim, praesens, “que está à vista, que
assiste”. Surgiu no Século XIV. A palavra invisível procede do idioma Latim, invisibilis, “invisível”, constituída por in, “negação; privação”, e visibilis, “visível”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Mimo providencial. 2. Recebimento evolutivo. 3. Dádiva amparadora. 4. Aporte de amparador.
Neologia. As 4 expressões compostas presente invisível, presente invisível aproveitado,
presente invisível desperdiçado e presente invisível menosprezado são neologismos técnicos da
Amparologia.
Antonimologia: 1. Presente de grego. 2. Bagulho energético. 3. Favor de guia cego.
4. Facilidade de assediador.
Estrangeirismologia: o lema uti, non abuti; a open mind; o upgrade holossomático; as
hints evolutivas; o insight decisor; o clear thinking.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao amparo recebido.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Presente invisível: amparo. Amparador não assedia. Megadádiva: expansão autoconscienciométrica. Amparador: doador cosmoético.
Coloquiologia: o puxão de orelha evolutivo; o cobertor sob medida; o paramigo oculto;
amparador não dá ponto sem nó; a paramão na roda; banana demais, o macaco desconfia.
Citaciologia: – “O amparador extrafísico trabalha no sentido de elevar o amparando ao
seu nível de lucidez e não no sentido de merecer dele veneração ou afagos” (Marcelo da Luz,
1968–).
Filosofia: o Abertismo Consciencial; o Autocriticismo Lúcido; o Exemplarismo Cosmoético; o Utilitarismo; o Antibagulhismo Energético; o Ofiexismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da receptividade ao amparo; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o presente invisível; o favorecimento na medida certa; o não estupro evolutivo; a assistência incondicional; o auxílio sem preço; o alerta cosmoético; a contenção no abismo;
a discrição interassistencial; o trabalho nos bastidores; o não constrangimento do assistido; o incentivo à autonomia e interdependência sadia do amparando; a atuação conjunta; a contraparte do
esforço interassistencial; a intervenção desassediadora; a interceptação amparadora; a otimização
das realizações evolutivas; a potencialização dos recursos disponíveis; a dinamização consciencial; a abertura de caminhos; o acordo cumprido; o incentivo aos desafios maiores.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o conceptáculo ao
amparador extrafísico; o encontro com amparador extrafísico no meio do caminho; a ajuda de
amparador; o contraponto do assédio de função; a sinalização extrafísica elucidadora; os extrapolacionismos parapsíquicos; a assistência a distância; as projeções assistidas; os encapsulamentos
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profiláticos; as inspirações evolutivas; a cosmovisão aplicada; as paracirurgias; o toque de Serenão na vida da conscin; a ação planetária das Consciexes Livres (CLs).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo receber-doar; o sinergismo reflexão-realização; o sinergismo amparo-vitalização; o sinergismo convívio-interconfiança.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autoincorruptibilidade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atualizado e cumprido; o respeito
ao código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria do amparo extrafísico; a teoria da retribuição interassistencial.
Tecnologia: as técnicas parapercepciológicas; as técnicas de autorreflexão; as técnicas
interassistenciais; as técnicas analíticas dos fatos e dos parafatos.
Voluntariologia: o amparo de função técnico no voluntariado tarístico e no paravoluntariado a partir da prática da tenepes diária e vitalícia.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de autopesquisa.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Amparadores; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos dos presentes invisíveis na vida da conscin e no entorno.
Neossinapsologia: as neossinapses e as paraneossinapses necessárias à identificação do
presente invisível.
Ciclologia: o ciclo da vida humana; o ciclo das realizações conscienciais; o ciclo evolutivo; o ciclo das oportunidades; o ciclo interassistência-gratidão.
Enumerologia: o presente invisível inesperado; o presente invisível emergencial; o presente invisível reformulador; o presente invisível solucionador; o presente invisível inimaginável;
o presente invisível dinamizador; o presente invisível esclarecedor.
Binomiologia: o binômio recebimento-gratidão; o binômio despojamento interassistencial–amparabilidade; o binômio interesse-dedicação; o binômio heterajuda–ganho pessoal.
Interaciologia: a interação predisposição a ajuda–presente invisível; a interação intencionalidade-amparo; a interação autesforço-auxílio; a interação autodesconfiômetro–identificação do presente invisível.
Crescendologia: o crescendo esporádico-habitual; o crescendo pontual-generalizado;
o crescendo amparador de função–amparador permanente; o crescendo ser amparado–amparar.
Trinomiologia: o trinômio sutileza-magnitude-efetividade; o trinômio presenteador-presente-presenteado; o trinômio despertamento-elucidação-informação.
Polinomiologia: o polinômio amparador-amparando-assistido-causa; o polinômio presente invisível–captação–uso–pluralização; o polinômio gratidão-retribuição-distribuição-evolução.
Antagonismologia: o antagonismo inércia / autocrítica; o antagonismo queixa / reconhecimento; o antagonismo penúria / doação; o antagonismo amparabilidade / egão.
Paradoxologia: o paradoxo do presente invisível concreto; o paradoxo das conscins soberbas considerando-se responsáveis pelos grandes feitos; o paradoxo da influência das consciexes nas conscins.
Politicologia: a meritocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da evolutividade; a lei da interassistencialidade; as leis da Cosmoética; as leis do Paradireito.
Filiologia: a assistenciofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a exclusão da parapsiquismofobia; a superação da raciocinofobia; a eliminação da autocriticofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome do desamparo aprendido; a eliminação da síndrome da autovitimização; a anulação da síndrome do abandono.
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Maniologia: a ausência da egomania; a superação da religiomania; a eliminação da fracassomania.
Mitologia: a eliminação do mito da independência evolutiva total.
Holotecologia: a fenomenoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Interassistenciologia; a Lucidologia; a Autodiscernimentologia; a Recexologia; a Parapercepciologia; a Ortopensenologia; a Paradireitologia;
a Holomaturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin bem assistida; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin
evolutiva; a personalidade madura; o ser abnegado cosmoético.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: presente invisível aproveitado = aquele identificado e bem utilizado pela
conscin beneficiada lúcida; presente invisível desperdiçado = aquele despercebido e subempregado pela conscin favorecida desatenta; presente invisível menosprezado = aquele esnobado e rejeitado pela conscin agraciada ingrata.
Culturologia: a cultura da amparabilidade; a cultura da interassistencialidade; a cultura da gratidão; a cultura da cosmoeticidade; a cultura da evolutividade.
Taxologia. Eis, listados, na ordem alfabética, 6 grupos de 31 tipos de presentes invisíveis, de acordo com diferentes características:
A. Dimensão consciencial do presente:
01. Presente invisível intrafísico.
02. Presente invisível extrafísico.
03. Presente invisível interdimensional.
04. Presente invisível multidimensional.
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B. Etapa da proéxis do presenteado:
05. Presente invisível na fase preparatória da proéxis.
06. Presente invisível na fase executiva da proéxis.
C. Faixa etária do presenteado:
07. Presente invisível na infância.
08. Presente invisível na juventude.
09. Presente invisível na adultidade.
10. Presente invisível na meia-idade.
11. Presente invisível na velhice.
D. Nível evolutivo do presenteador:
12. Presente invisível do amparador de função específica.
13. Presente invisível do amparador da tenepes.
14. Presente invisível do amparador da ofiex.
15. Presente invisível do evoluciólogo.
16. Presente invisível do Serenão.
17. Presente invisível da Consciex Livre (CL).
E. Outras modalidades de presentes:
18. Presente invisível afetivo.
19. Presente invisível cognitivo.
20. Presente invisível coletivo.
21. Presente invisível grupocármico.
22. Presente invisível intelectual.
23. Presente invisível material.
24. Presente invisível parafenomênico.
25. Presente invisível profilático.
26. Presente invisível social.
27. Presente invisível terapêutico.
F. Veículo de manifestação do presenteado:
28. Presente invisível somático.
29. Presente invisível energético.
30. Presente invisível psicossomático.
31. Presente invisível mentalsomático.

Inventário. Diante da possibilidade de combinações dos tipos de presentes invisíveis,
vale a pena a conscin organizada inventariá-los de modo a tornar-se mais consciente dos ganhos,
para ter melhores condições de avaliar os recebimentos e aprender a presentear sem ser percebida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o presente invisível, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
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Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Mimo energético: Energossomatologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

OS PRESENTES INVISÍVEIS SÃO OS MAIS VALIOSOS PARA A VIDA DA CONSCIN. NO ENTANTO, A INSENSIBILIDADE PARAPSÍQUICA, A IRREFLEXÃO E O MATERIALISMO EXCESSIVO DIFICULTAM USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou os presentes invisíveis recebidos
na vida humana atual? Como tem aproveitado e retribuído ao amparo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página
236.

K. A.
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PRESENTEÍSMO
(AUTENGANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O presenteísmo é o ato de a conscin, homem ou mulher, estar presencialmente no ambiente laboral cumprindo a carga horária estipulada, porém sem apresentar atenção
e produtividade necessárias, devido a não ter foco no trabalho.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo presente deriva do idioma Latim, praesens, “que está à vista, que
assiste”. Surgiu no Século XIV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola;
teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição
patológica”.
Sinonimologia: 1. Presença laboral com subnível produtivo. 2. Ausência mental no
trabalho.
Antonimologia: 1. Ausentismo. 2. Absenteísmo. 3. Comprometimento laboral.
Estrangeirismologia: as compras online durante o expediente de trabalho; o feedback
negativo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao profissionalismo.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quem produz acerta. Presenteísmo: fingimento laboral. Estamos mentalmente presentes?
Coloquiologia: o ato de viver no mundo da lua; o hábito de estar com a cabeça nas
nuvens.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – As pessoas aprenderam a trabalhar em
casa no domingo, mas não sabem ir ao cinema na terça à tarde (Ricardo Semler (1959–).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Insatisfação. A pessoa insatisfeita com a instituição é melhor se afastar. O gol contra não ajuda o time”.
2. “Pessoas. Um pessoa ausente é menos presente, ou mais distante e remota, do que
uma consciex, ou seja, uma pessoa dessomada”.
3. “Produtividade. A conscin incauta poderia produzir muito mais, com metade dos autesforços, se atuasse em holopensene mais adequado”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da insatisfação; a eliminação da rigidez pensênica;
a mudança de bloco pensênico; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a eliminação dos bagulhos autopensênicos; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o presenteísmo; o afastamento dos funcionários por falta de motivação; a predisposição em permanecer trabalhando mesmo desmotivado ou doente; o desperdício de tempo
sem fazer nada de efetivo; a robotização existencial (robéxis); os lapsos de atenção; a alienação
por meio do abuso de álcool e drogas; os sintomas de estresse em função da correria do dia a dia;
os prejuízos causados à empresa pelo presenteísmo; o gerador desmotivacional levando o colaborador exemplar a quadro de presenteísmo; o assédio laboral; a dificuldade em poder jogar tudo
para o alto e trocar de emprego na condição de chefe de família; os riscos do comportamento
distraído para a segurança no trabalho; o medo de aproveitar as férias pela posssibilidade de estar
ausente nas decisões importantes da empresa; o receio de ninguém sentir a falta do profissional
durante as férias; a possibilidade de perder o emprego nas mudanças de cargo devido a enxugamentos na empresa; o presenteísmo competitivo em situações de ameaça à perda do emprego;
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a perda de produtividade por depressão; as condições ergonomicamente desfavoráveis para a realização das tarefas solicitadas aos empregados; o excesso de trabalho; a incompletude das próprias tarefas; o sentimento de ser apenas mais 1; a falta de controle pessoal; o excesso de responsabilidade e pouca autonomia na tomada de decisões; a procrastinação na entrega do trabalho no
horário solicitado; a perda da autoconfiança; o ato de cometer erros ao agir mecanicamente;
a disponibilidade assistencial; a cronêmica pessoal; as metas desafiadoras; a capacitação profissional; a área de Recursos Humanos (RH); o intercâmbio profissional; a saúde ocupacional; a ginástica laboral; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o abertismo consciencial para as necessárias recins; a eliminação dos bagulhos energéticos; a necessária Higiene Consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias conscienciais (ECs); a autoconscientização multidimensional (AM); a assimilação simpática (assim);
a desassimilação simpática (desassim); o amparo de função da tenepes alinhando a profissão à assistência diuturna.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo foco–tempo presente.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de o trabalho ser considerado pelo empregado oportunidade de crescimento; o princípio de ninguém ser insubstituível.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) priorizando o melhor para todos.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;
o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CICs).
Efeitologia: o efeito do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Neossinapsologia: a necessidade de neossinapses para mudança do padrão pensênico
patológico.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal (CEP).
Enumerologia: o presenteísmo na empresa; o presenteísmo no hospital; o presenteísmo
no voluntariado; o presenteísmo na escola; o presenteísmo no consultório; o presenteísmo na
fábrica; o presenteísmo no escritório.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio desempenho individual–
–desempenho da equipe.
Interaciologia: a interação quadro de adoecimento–redução da produtividade.
Crescendologia: o crescendo presenteísmo–absenteísmo; o crescendo frustrações simples–autocastrações complexas.
Trinomiologia: o trinômio desinteresse-desmotivação-improdutividade; o trinômio elogio-motivação-satisfação; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio frustração-insatisfação-melin-melex.
Antagonismologia: o antagonismo absenteísmo / continuismo; o antagonismo erro pontual / erro sistêmico; o antagonismo zona de conforto / crise de crescimento.
Paradoxologia: o paradoxo de o corpo estar presente e a mente ausente.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis).
Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a recexofilia oportunizando a mudança de comportamento.
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Fobiologia: o medo de ser passado para trás; o medo de demissão real ou imaginária.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do estrangeiro
(SEST); a síndrome de burnout; a superação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a mania de acessar redes sociais durante o horário de trabalho; a mania de
ver pornografia na Internet durante o expediente.
Mitologia: o mito de ninguém perceber a falta de produtividade.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca;
a cronoteca; a evolucioteca; a pensenoteca; a proexoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Antiassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autodispersologia; a Conviviologia; a Cronologia; a Decidologia; a Engodologia; a Intrafisicologia; a Proexologia; a Profissionalismologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin presenteísta; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o líder autoritário; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a líder autoritária; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
immaturus; o Homo sapiens imperfector; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens irregularis; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens vulgaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: presenteísmo ocasional = aquele ocorrendo em situações momentâneas
no dia a dia; presenteísmo sistêmico = aquele ocorrendo diuturnamente, em todas as situações de
modo generalizado.
Culturologia: a cultura organizacional; a cultura do deixa como está para ver como
fica.
Etiologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 causas mais comuns geradoras do
presenteísmo:
01. Ambiente de trabalho doente ou acelerado.
02. Assédio moral.
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Clima de competitividade e rivalidade.
Contrato de trabalho enganoso.
Desorganização.
Excesso de trabalho.
Falta de autonomia.
Falta de diálogo.
Falta de liderança.
Falta de perspectivas profissionais.
Falta de treinamento para alcançar as metas propostas.
Impossibilidade de contribuir com ideias novas.
Inautenticidade.
Metas utópicas.
Problemas familiares e financeiros.
Sentimento de não fazer a diferença.

Sintomatologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 17 sintomas mais comuns decorrentes do presenteísmo:
01. Angústia.
02. Ansiedade.
03. Cansaço.
04. Depressão.
05. Desânimo.
06. Distúrbio de apetite.
07. Distúrbio do sono.
08. Distúrbios gástricos.
09. Dor de cabeça constante.
10. Dores musculares.
11. Estresse.
12. Falta de concentração.
13. Insatisfação.
14. Insônia.
15. Irritação.
16. Mudança de humor.
17. Pessimismo.
Caracterologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 características básicas da
conscin com presenteísmo:
01. Crença: pessimista, pensa nada poder fazer para melhorar a performance e produtividade.
02. Desleixo: descuidado da própria aparência e da organização do local de trabalho.
03. Deslocado: não tem senso de pertencimento.
04. Desmotivação: considera o trabalho algo pesado.
05. Devaneio: divaga ocasionalmente, inclusive em reuniões.
06. Horário: cumpre o horário de trabalho com pontualidade no entanto os projetos não
evoluem.
07. Insegurança: sente-se ameaçado pelos colegas vivendo com medo de perder o emprego.
08. Lazer: evita tirar férias, com receio de ser substituído.
09. Relógio: olha constantemente o relógio em contagem regressiva para o final do expediente ao invés de se concentrar na demanda urgente.
10. Resultado: tem baixa produtividade.
11. Reunião: despreparado para participar de reunião.
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Administraciologia. De acordo com a Profilaxiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 providências práticas e inteligentes a serem tomadas pelo gestor para evitar a condição
do presenteísmo:
01. Apoio: contratar consultoria para avaliar o desempenho humano no trabalho.
02. Atitude: desenvolver ações internas de qualidade de vida.
03. Autenticidade: evitar falsas promessas aos geridos, diminuindo expectativas frustrantes.
04. Cronologia: criar política de administração de tempo e produtividade corporativa
com metas claras e mensuráveis.
05. Equipe: verificar se todos os colaboradores estão envolvidos em projetos.
06. Igualdade: construir metas coletivas compartilhadas entre os funcionários.
07. Liderança: treinar líderes para identificar e apoiar colaboradores com problemas de
saúde e produtividade (coach).
08. Metas: fazer o checklist de ações a serem realizadas, verificando a produtividade
e a efetivação do objetivo.
09. Mediação: gerenciar conflitos.
10. Premiação: distribuir pacote de benefícios variáveis.
11. Prevenção: evitar a contaminação da desmotivação, adotando medidas corretivas
com agilidade.
12. Resultados: alcançar produtividade como consequência e não como exigência colocada pelos gestores.
13. Saúde: abrir canal para os colaboradores com problemas de saúde ou de produtividade sentirem-se amparados.
14. Singularidade: remunerar conforme o desempenho individual.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o presenteísmo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
02. Aqui-agora multidimensional: Paracronologia; Neutro.
03. Atitude profissional: Administraciologia; Neutro.
04. Carreira empreendedora evolutiva: Empreendedorismologia; Homeostático.
05. Código cosmoético profissional: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
07. Desafio profissional: Desafiologia; Neutro.
08. Divisão do trabalho: Experimentologia; Neutro.
09. Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
10. Profissional dificultoso: Conviviologia; Nosográfico.
11. Pseudodisponibilidade: Antiassistenciologia; Nosográfico.
12. Reciclagem da profissão: Autocoerenciologia; Homeostático.
13. Retomada da profissão: Recexologia; Neutro.
14. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
15. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

O PRESENTEÍSMO PODE LEVAR A CONSCIN AO SENTIMENTO DE VAZIO EXISTENCIAL E À FALTA DE SENTIDO NA VIDA. URGE FAZER AS RECICLAGENS NECESSÁRIAS PARA A RETOMADA DA AUTOCONFIANÇA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia ambiente profissional saudável? Valoriza o tempo-espaço presente?
Filmografia Específica:
1. Clique. Título Original: Click. País: EUA. Data: 2006. Duração: 105 min. Gênero: Fantasia & Comedia.
Idade (censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: colorido. Legendado: Espanhol, Português, Inglês. Direção: Frank Coraci.
Elenco: Adam Sandler; Christopher Walken; Kate Beckinsale; David Hasselhoff; Katie Cassidy; & Sean Astin.
Produção: Jack Giarraputo; Steve Koren; Neal Moretz; Mark O’Keefe; & Adam Sandler. Direção de Arte: Alan Au;
& Jeffrey Mossa. Roteiro: Steve Koren; & Mark O’Keefe. Fotografia: Dean Semler. Música: Rupert Gregson-Williams.
Edição: Jeff Gourson. Figurino: Ellen Lutter. Efeitos especiais: Graphic Nature Ltda. Companhia: Columbia Pictures.
Sinopse: Michael Newman (Adam Sandler) é arquiteto sobrecarregado de trabalho e por isto negligencia a família.
Quando adquire o controle remoto universal, Michael logo descobre outras funções do aparelho, como abafar o som dos
latidos do cachorro e também adiantar os fatos da própria vida, mudando as coisas para sempre, não necessariamente para
melhor, só percebido por ele ao final da vida.
Bibliografia Específica:
1. Guimarães, Tânia; Consciência Teática do Holociclo ou Medidas de Vazão do Holociclo; Artigo;
compiladores Maria Izabel da Conceição; et al.; pref. Izabel da Conceição; & Tania Guimarães; revisora Erotides Louly;
Anais 2003-2010 do Colégio Invisível da Cosmoeticologia; IV Encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia; Foz do
Iguaçu, PR; 19-27.02.05; 30 enus.; 3 tabs.; 10 refs.; 19 anexos; 30 x 21 x 3,5 cm; enc.; Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2011;
páginas 148 a 163.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 128, 646, 872, 1.240, 1.305 e 1.372.
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 86 e 185.
Webgrafia Específica:
1. Araújo, Jane Pereira; Afastamento do Trabalho: Abstenteísmo e Presenteísmo em uma Instituição Federal de Ensino Superior; Dissertação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre
em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília; 2012;
disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/11239/1/2012_JanePereiraAraujo.pdf>.; acesso em 22.09.17.
2. Raycik, Laís; Percepções de Gestores e Geridos sobre o Presenteísmo de Trabalhadores; Dissertação de
Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciência Humanas, Programa de Pós-graduação
em Psicologia, Florianópolis, 2012; disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100391; acesso
em 22.09.17.

C. N.
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PRÉ-SERENÃO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pré-serenão é a consciência humana, conscin, homem ou mulher (pré-serenona), ou a consciência extrafísica, consciex, comum, vulgar, ainda distante (25%) da vivência
da condição (100%) do serenismo lúcido da Serenologia ou do nível racional do Serenão (Homo
sapiens serenissimus), o modelo evolutivo para a Humanidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo pré deriva do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa”. O termo serenidade procede também do idioma Latim, serenitas, “serenidade; calma; placidez”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Pré-serenão vulgar. 2. Consciência comum. 3. Pré-serenona vulgar.
4. Conscin medíocre.
Neologia. As 4 expressões compostas pré-serenona vulgar, pré-serenão vulgar, pré-serenona-padrão e pré-serenão-padrão são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Serenão; Serenona. 2. Evolucióloga; evoluciólogo. 3. Conscin lúcida.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da visão.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Todos seremos Serenões.
II. Fatuística
Pensenologia: a holopensenidade medíocre; os retropensenes pessoais; a autopensenidade irracional; a antipensenidade; a paleopensenidade; a retropensenidade baratrosférica; a infantopensenidade; a patopensenidade; os entropopensenes; os ociopensenes; os lapsopensenes; o holopensene mórbido.
Fatologia: o raciocínio acanhado; as aspirações limitadas; o subnível intelectivo; o analfabetismo; as perspectivas mínimas; o horizonte finito; a monovisão das coisas; a apriorismose;
o provincianismo; a interiorose; o conservantismo; a ausência da reciclagem existencial; os hábitos doentios; as rotinas inúteis; as atitudes do liderado; a tendência à autovitimização; o amadorismo; o rosto na multidão; a incompreensão; a passionalidade; a impulsividade; o limiar da autocognição; a ignorância funcional; a autodesorganização; o porão consciencial na adultidade; as retroideias; as superstições; as idiossincrasias; os repentes; os rompantes; a autassedialidade; a indefinição comportamental; a antiprospectiva; o atrasamento; as lavagens subcerebrais; a análise
arcaica; o autorrelaxamento; os melindres infantis; a reticência existencial; a falta de acabativa; as
distorções; as irregularidades; os atos falhos; os brancos mentais; as derrapagens; os fiascos;
o pagar mico; o pisão na bola; o papelão; o senso comum; as opiniões irrefletidas; as contradições; as incoerências; a tríade da erronia; os megatrafares; a improdutividade; os supérfluos; os
desperdícios; as regressões; a interprisão grupocármica.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; os autobloqueios parapercepciológicos.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis.
Enumerologia: o primarismo; o apedeutismo; o misoneísmo; o acriticismo; o tabagismo;
o alcoolismo; o bradipsiquismo.
Binomiologia: o binômio recéxis-recin.
Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática; o antagonismo visão / amaurose;
o antagonismo reciclante existencial / paralítico evolutivo; o antagonismo amparo / heterassédio.
Politicologia: a vulgocracia; a teocracia; a idolocracia; a merocracia; a monocracia;
a oligocracia; a gurucracia; a plutocracia; a cerberocracia; a policiocracia; a escravocracia;
a etnocracia; a pseudodemocracia; a antidemocracia.
Filiologia: a tabacofilia; a alcoolofilia; a hedonofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a criticofobia; a gnosiofobia; a parapsicofobia
pessoal.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva.
Maniologia: as manias em geral; a dipsomania; a nostomania; a fracassomania; a religiomania; a gurumania; a angelomania.
Mitologia: os mitos em geral; os megamitos; a Teomitologia.
Holotecologia: a egoteca; a evolucioteca; a elencoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia;
a Recexologia; a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Cosmoeticologia; a Sociopatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência comum; a massa humana impensante; a conscin sem megafoco; a conscin eletronótica; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin baratrosférica; a consciência poliédrica; a dupla líder-liderado político; a consciência assistida.
Masculinologia: o pré-serenão; o pré-serenão vulgar; o pré-serenão intrafísico trancado
(sem projeções conscientes); o indivíduo; o fulano; o beltrano; o sicrano; o dependente; o ser humano; o antepassado de si mesmo; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o minidissidente
ideológico; o patrulheiro ideológico; o interioropata.
Femininologia: a pré-serenona; a pré-serenona vulgar; a pré-serenona intrafísica trancada (sem projeções conscientes); a fulana; a beltrana; a sicrana; a dependente; a antepassada de si
mesma; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a minidissidente ideológica; a patrulheira ideológica; a interioropata.
Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens immaturus;
o Homo sapiens trancatus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo
sapiens artisticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pré-serenão-padrão = o eleitor brasileiro corrupto votando novamente
em parlamentares anteriormente cassados por algum tipo de corrupção; pré-serenona-padrão
= a mulher dinheirista, barriga-de-aluguel, alugando o próprio útero para procriar para outra
mulher.
Culturologia: os idiotismos culturais.
Evoluciólogo. Segundo a Evoluciologia, a rigor, dentro da escala evolutiva das consciências, o verdadeiro pré-serenão é o evoluciólogo, pois é quem está imediatamente mais próximo (75%), logo atrás do nível evolutivo do Serenão.
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Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 personalidades humanas históricas, no caso, homens com trafores avançados e épocas
específicas diferentes, verdadeiros gênios em áreas especiais, contudo, consultando as biografias
registradas, ainda com as características óbvias de pré-serenões:
01. Albert Einstein (1879–1955): o grande cientista considerado por muitos pesquisadores como sendo o maior físico profissional de todos os tempos, o “gênio do Século XX”.
02. Apolônio de Tiana (04–97 e.c.): considerado por estudiosos como sendo a maior
personalidade da época, muito além de Jesus de Nazaré.
03. Chico Xavier (Francisco Cândido Xavier, 1910–2002): o grande psicógrafo considerado por alguns brasileiros como sendo o maior brasileiro do Século XX, em função do assistencialismo religioso.
04. Gandhi, Mohandas Karamchand (1869–1948): o grande indiano considerado por
muitos como sendo o maior homem político do Oriente nos Tempos Modernos.
05. Jesus de Nazaré (4 a.e.c.–29 e.c.): considerado o homem com o mais amplo poder
de energia consciencial positiva.
06. Leonardo Da Vinci (1452–1519): o grande italiano considerado por artistas como
sendo o homem mais polivalente quanto ao conhecimento até hoje.
07. Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti (1892–1979): o grande jurista considerado por alguns intelectuais como sendo o brasileiro mais erudito de todos os tempos.
08. Sócrates (470–399 a.e.c.): considerado pelo Oráculo de Delfos como sendo o homem mais sábio da época e, por alguns filósofos modernos, o “Pai da Filosofia”.
09. Swedenborg, Emanuel (1688–1772): o grande cientista sueco considerado por alguns historiógrafos como sendo o homem mais culto ou lido da época.
10. Thomas Alva Edison (1847–1931): o grande estadunidense considerado por alguns
autores como sendo o maior inventor de todos os tempos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o pré-serenão, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
3. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
4. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
5. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
6. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
7. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.

SEGUNDO A CONSCIENCIOMETROLOGIA, O PRÉ-SERENÃO VULGAR, HOMEM OU MULHER, PODE EVOLUIR MAIS
DEPRESSA POR MEIO DA INVÉXIS, DA TENEPES E DO
EPICENTRISMO LÚCIDO DA INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Como analisa você, a si próprio, perante a condição evolutiva do pré-serenão? Você desenvolve algum planejamento racional quanto à autevolução?
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PRESSÃO MESOLÓGICA NOCIVA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pressão mesológica nociva é a influência patológica do meio, lugar, contexto ou espaço circundante, sobre a conscin, homem ou mulher, incitadora de comportamentos
acríticos, superficiais, medíocres, impulsivos, antievolutivos e capaz de impelir a desvios proexológicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo pressão deriva do idioma Latim, pressio, “ato ou efeito de comprimir ou apertar”. Apareceu no Século XIX. O primeiro elemento de composição meso provém do
idioma Grego, mésos, “meio; centro; intermediário”. O segundo elemento de composição logia
procede também do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Os vocábulos mesologia e mesológico surgiram no Século XIX. A palavra
nocivo procede também do idioma Latim, nocivus, “nocivo; danoso; prejudicial; perigoso”, e este
de nocere, “fazer mal; causar dano; ser funesto; ser malfazejo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Pressão social doentia. 02. Pressão holopensênica patológica. 03.
Opressão mesológica. 04. Coerção mesológica. 05. Pressão sócio-conjuntural. 06. Influência social coativa. 07. Influência social deletéria. 08. Imposição da Mesologia. 09. Determinismo mesológico. 10. Rolo compressor.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo pressão:
acupressão; antipressão; autopressão; depressão; endopressão; heteropressão; maxipressão;
megapressão; minipressão; opressão; parapressão; pressionada; pressionado; pressionador;
pressionadora; pressionante; pressionar; pressionável; pressivo; supressão.
Neologia. As duas expressões compostas pressão mesológica nociva sutil e pressão mesológica nociva óbvia são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Pressão social sadia. 02. Pressão holopensênica homeostática.
03. Desopressão mesológica. 04. Incoercibilidade mesológica. 05. Descompressão socioconjuntural. 06. Influência social libertária. 07. Influência grupal evolutiva. 08. Liberdade consciencial
grupal. 09. Holopensene criativo. 10. Holopensene evolutivo.
Estrangeirismologia: o rapport com a Baratrosfera; o apego post-mortem; a exaltação
do estilo de vida high society; a socialite qual ícone da pressão mesológica; a happy hour obrigatória das sextas-feiras após o expediente de trabalho; a divulgação pela mídia da cultura fast food;
o All Star representando símbolo da juventude rock and roll; os rappers.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A mediocridade mata. Acrítico: fantoche social. Evitemos desvios proexológicos.
Coloquialismo. O coloquialismo malandro é malandro, mané é mané, podes crer que
é, representando a condição da “malandragem carioca”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dominado pelas imposições mesológicas; os sociopensenes; a sociopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; a pressão exercida pelos
holopensenes dos ambientes intrafísicos patológicos; os intrusopensenes; a intrusopensenidade;
a vulnerabilidade pensênica; a falta de Higiene Consciencial; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; o heteropensene corruptor contaminando a autopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; a mudança de padrão holopensênico; a retomada da auto-
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nomia pensênica; a autopensenidade sadia na condição de antídoto para a pressão holopensênica
opressora.
Fatologia: a pressão mesológica nociva; os autassédios; a lavagem cerebral; a utilização
do subcérebro abdominal em detrimento do autodiscernimento; a pressão mesológica nociva
sendo atraso de vida; o impulso desumano; o acriticismo potencializando assimilações de todas as
ideias oferecidas pela Socin; o contágio das tradições; o ego em detrimento da interassistencialidade; o robô existencial; o sensacionalismo barato; a diversão nacional patológica de assistir
o confinamento e engalfinhamento de 15 pessoas trancafiadas dentro de casa, ao modo de reality
shows; a celebridade; o último capítulo da novela das oito, batendo picos de audiência; a exaltação do emocionalismo no “domingo televisivo”; as superproduções das propagandas de bebidas
alcoólicas; a falácia do ciúme como “prova de amor”; a indústria dos campeonatos futebolísticos
movimentando fortunas; o preconceito masculino ao colega de trabalho, avesso aos times de futebol, cervejas e promiscuidade; o fanático torcedor de futebol; o machismo; a mulher representando postura de cuidadora do lar e o homem intitulando-se “rei do lar”; o feminismo; a homofobia;
a pressão mesológica nociva vinda da família nuclear; a carreira profissional imposta pelo pai ao
jovem vestibulando; os maus hábitos juvenis advindos “de casa”; o porão consciencial; o tráfico
de drogas dentro das Universidades; o trote universitário violento e humilhante, encarado com naturalidade, como expressão de boas vindas ao “calouro” recém-chegado; os jovens viciados em
jogos eletrônicos; o “culto” ao soma; o modismo da juventude tatuada; as academias de ginástica
rodeadas de espelhos, incentivando o narcisismo e a vigorexia; a banalização do voto anulado; as
bocas de urna; a saturação intraconsciencial sendo o primeiro passo para a superação da pressão
mesológica nociva; o interesse pela interassistencialidade; a oportunidade do contato com as ideias da Conscienciologia; a Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS), auxiliando os jovens na superação da pressão mesológica doentia; a inversão existencial (invéxis);
a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX), orientando a conscin quanto
à retomada proexológica; a reciclagem existencial (recéxis); o voluntariado; a docência conscienciológica; a inversão mesológica; o livre-arbítrio consciencial.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a amnésia
intermissiva; a lavagem paracerebral; as assins despercebidas; o apedeutismo parapsíquico;
a desconexão com os amparadores; a reconexão com antigos assediadores extrafísicos; os bloqueios holochacrais; as consciexes energívoras; a apresentação da autoimagem distorcida perante
a pararrealidade; a melancolia extrafísica devido a desvios proexológicos; os recessos projetivos;
a parapsicose pós-dessomática; a opção pelo autodesassédio frente às pressões assediadoras extrafísicas; a retomada de confiança dos amparadores extrafísicos; a parapreceptoria auxiliando na superação da pressão mesológica nociva; a insistência no trabalho energético terapêutico e posteriormente, profilático; a exteriorização desassediadora das próprias energias conscienciais através
do umbilicochacra e frontochacra; a prática diária da tenepes no auxílio da minimização da pressão mesológica nociva grupocármica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico acriticidade–robotização existencial; o sinergismo estagnação evolutiva–influência patológica; o sinergismo doentio inveja-competitividade;
o sinergismo desfavorável força do hábito–rotina inútil; o sinergismo nosológico impulsão-compulsão; o sinergismo sadio autoconfiança–posicionamento social; o sinergismo homeostático autenticidade-lucidez.
Principiologia: o princípio de se vestir obrigatoriamente na moda (submissão); o princípio de viver intensamente apenas o presente (hedonismo); o princípio espúrio de gastar sempre
além da conta (perdularismo); o princípio de viver perigosamente (riscomania); o princípio de talião (belicismo); o princípio de deixar-se legar pela vida (vadiagem); o princípio do sobrepairar
as ilusões da dimensão intrafísica (maturidade).
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Codigologia: o código de Ética anacrônico; os códigos de etiqueta social supervalorizados; a ignorância quanto ao código grupal de Cosmoética (CGC); a ausência teática do código
pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da vida após a morte biológica, estudada a partir da experimentação técnica,
sem crenças, pela microminoria da humanidade; a ignorância quanto a teoria dos cursos intermissivos; a teoria da evolução das espécies, proposta por Darwin, ainda ignorada por seitas e religiões; a teoria dos Serenões corroborando a teática quanto a superação da pressão mesológica
a partir do uso da inteligência evolutiva.
Tecnologia: a técnica da rotina útil evitando dispersões conscienciais; as técnicas conscienciométricas na busca do autoconhecimento; a técnica de mais 1 ano de vida como forma
emergencial de retomada da proéxis; a técnica da circulação fechada das energias promovendo
reequilíbrio holossomático, minimizando as influências da pressão mesológica nociva; a técnica
do detalhismo a fim de exercitar a postura crítica; a técnica da autorreflexão de 5 horas servindo
de antídoto para a pressão mesológica patológica; a técnica da inversão existencial fixando o jovem em valores evolutivos; a técnica do aproveitamento da tarde chuvosa.
Voluntariologia: o afastamento do voluntariado conscienciológico, vivenciado pela
conscin intermissivista, ao sucumbir à pressão nociva da mesologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV),
na tentativa de dominar os impulsos somáticos; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI), no auxílio para a recuperação dos cons magnos; o laboratório conscienciológico da
Cosmoética; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Tertuliarium no exercício da heterocriticidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da
Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos regressivos da pressão mesológica nociva sobre a conscin;
o efeito devastador dos comportamentos impensados da conscin acrítica; os efeitos patológicos
ocorridos no holossoma devido a falta de desassim; o efeito cascata a partir da disseminação de
comportamentos sociais patológicos; o efeito interprisional resultante da sustentação de tradicionalismos grupocármicos; o efeito evolutivo da convivência sadia; o efeito impactante do autexemplarismo a partir da superação mesológica; o efeito libertador na conquista da autonomia
pensênica.
Neossinapsologia: a falta de neossinapses referentes a escolhas pró-evolutivas; as neossinapses desconstrutoras de pensenes ilógicos e irracionais; as neossinapses adquiridas através
do autesforço e reflexão continuada; a falta de neossinapses relativas à autonomia evolutiva, sustentando as lavagens cerebrais impostas pelas religiões; as neossinapses libertadoras do tradicionalismo e automimeses, adquiridas a partir do conhecimento de novas culturas e poliglotismo;
as neossinapses advindas de retrocognições esclarecedoras quanto à paraprocedência; o sobrepairamento das pressões mesológicas, a partir de neossinapses adquiridas através do desenvolvimento do parapsiquismo.
Ciclologia: o ciclo intrafísico nascer-crescer-reproduzir-morrer exaltado pela maioria
das conscins; o ciclo circadiano; o ciclo multiexistencial ignorado pelas conscins eletronóticas;
o ciclo ressomático restringimento intrafísico–recuperação de cons.
Enumerologia: a pressão mesológica assediadora; a pressão mesológica materialista;
a pressão mesológica castradora; a pressão mesológica alienadora; a pressão mesológica tradicionalista; a pressão mesológica opressora; a pressão mesológica manipuladora.
Binomiologia: o binômio ignorância–felicidade patológica; o binômio bônus momentâneo–ônus duradouro; o binômio acumpliciamento-interprisão; o binômio instinto-consequência; o binômio imposição-aceitação; o binômio impulsividade-arrependimento; o binômio admiração-discordância.
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Interaciologia: a interação patológica telespectador–programa televisivo assediador;
a interação patológica adolescente–amizade evitável; a interação doentia dinheiro-poder; a interação onipresente dimensão intrafísica–dimensão extrafísica majoritariamente ignorada.
Crescendologia: o crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo primeiro gole–vício;
o crescendo acomodação pensênica–lavagem cerebral; o crescendo ausência de crítica–
–robéxis; o crescendo vida trancada–parapsicose pós-dessomática; o crescendo autopesquisa–
–autonomia pensênica; o crescendo primeiro discernimento–superação das influências mesológicas nocivas.
Trinomiologia: o trinômio nosolótico sexo–drogas–rock and roll; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio mídia-informação-aceitação; o trinômio crendices-delírios-tradições;
o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio pressão familiar–pressão social–pressão extrafísica; o trinômio criticidade-refutabilidade-sanidade.
Antagonismologia: o antagonismo opressão mesológica / alívio consciencial; o antagonismo riqueza material / pobreza pensênica; o antagonismo tirania da beleza exterior / intraconsciencialidade insubmissa; o antagonismo amizades intrafísicas / inimizades extrafísicas;
o antagonismo porão consciencial / tridotação consciencial; o antagonismo pensenidade poluída
/ Higiene Consciencial; o antagonismo vulnerabilidade holossomática / firmeza evolutiva.
Politicologia: a discernimentocracia; a autopesquisocracia; a cienciocracia; a criticocracia; a proexocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de causa e efeito; a lei de Gérson; a lei do mais
forte; a lei da aprovação automática cumprida pelas escolas municipais das grandes cidades brasileiras; a lei Maria da Penha (Lei N. 11.340, de 7 de agosto de 2006), visando proteger a mulher
da violência doméstica, por vezes ainda banalizada pela Mesologia.
Filiologia: a sociofilia.
Fobiologia: a agorafobia; a autofobia; a acluofobia; a acrofobia; a aerodromofobia;
a cronofobia; a dismorfofobia; a decidofobia; a neofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da “Maria vai com as outras”; a síndrome da geração canguru; a síndrome do justiceiro; a síndrome da mediocrização; a síndrome de burnout; a síndrome
do ostracismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) recebendo destaque nos enredos de filmes
e noticiários.
Maniologia: a toxicomania; a idolomania; a riscomania; a megalomania; a cafeinomania; a doxomania; a videomania.
Mitologia: o mito da Amélia; o mito do felizes para sempre; o mito da perfeição; o mito
do paraíso pós-dessomático; o mito da ressurreição, admitida através da crença por milhões de
conscins religiosas, representando a influência da lavagem cerebral; o mito de Adão e Eva; o mito
do Papai Noel; o mito do sangue azul; o mito da juventude eterna; o mito da imortalidade do
corpo físico.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a egoteca; a bizarroteca; a conflitoteca; a socioteca;
a idiotismoteca; a parapsicoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Autoproexologia; a Autopercepciologia; a Antiproexologia; a Antievoluciologia; a Autenganologia; a Sociologia; a Invexologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin acrítica; a personalidade eletronótica; a conscin influenciável;
a conscin autassediada; a conscin carente; a personalidade humana; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin trancada; as consciexes satélites de assediadores; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o cientista convencional; o fiel; o beato; o dogmata; o tiete; o lobista;
o ídolo; o sociopata; o noivo; o malandro; o artista; o galã; o partidarista político; o toxicômano;
o alcoólatra; o skinhead; o bairrista; o fofoqueiro; o bad boy; o murista; o justiceiro; o machista;
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o playboy; o incompletista; o debatedor; o reeducador; o pré-serenão vulgar; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor.
Femininologia: a cientista convencional; a fiel; a beata, a dogmata; a tiete; a lobista;
a sociopata; a noiva; a malandra; a artista; a diva; a partidarista política; a toxicômana; a alcoólatra; a skinhead; a bairrista; a fofoqueira; a bad girl; a murista; a justiceira; a feminista; a patricinha; a grávida; a miss; a incompletista; a debatedora; a reeducadora; a pré-serenona vulgar;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
subcerebralis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens idolatricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pressão mesológica nociva sutil = a celebração saudosista durante o “feriado dos mortos” comprovando o obscurantismo da Socin quanto à imortalidade da consciência;
pressão mesológica nociva óbvia = a celebração festiva da Oktoberfest, incitando jovens ao coma
alcoólico e uso indiscriminado de drogas, expondo-os à vampirização energética.
Culturologia: a indústria cultural; o megaidiotismo cultural; os tradicionalismos culturais; a incultura do apedeutismo; o descarte da cultura inútil.
Caracterologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, em ordem cronológica, 12 itens contendo exemplos cotidianos sobre a influência da pressão mesológica nociva em diversos períodos
da vida humana:
01. Vida fetal (da concepção à ressoma): a má formação fetal atribuída pelas religiões
como castigo para o nascituro e a família, colocando-os sempre na condição de vítimas desta circunstância.
02. Neonatologia (01 dia de vida até aos 28 dias): o neonato obeso, devido a excesso de
comida ingerido pela mãe durante a gestação, a partir dos intermináveis “desejos”.
03. Lactância (29 dias de vida até aos 2 anos): as megafestas comemorativas pelo primeiro ano de vida intrafísica, expondo o lactante à contatos energívoros e pressões assediadoras
advindas dos convidados.
04. Primeira infância (dos 2 anos e 1 dia até aos 4 anos): a criança na primeira infância, possuidora de beleza impecável, estimulada pelos pais e Socin a seguir carreira artística.
05. Segunda Infância (dos 4 anos e 1 dia até aos 10 anos): o parapsiquismo apresentado pelo infante, subitamente trancado a partir de medicações anuladoras das sinapses cerebrais,
administradas pelos pais e médicos apedeutas quanto à multidimensionalidade.
06. Pré-adolescência (dos 10 anos e 1 dia até aos 15 anos): as megafestas de debutantes
incentivadas pela indústria e sociedade, representando objeto de desejo das jovens adolescentes
e mães.
07. Adolescência (dos 15 anos e 1 dia até aos 20 anos): a “ficação” entre os jovens desta faixa etária, encarada com naturalidade pela sociedade, resultando na promiscuidade intrafísica
e energética entre eles.
08. Pós-Adolescência (dos 20 anos e 1 dia até aos 26 anos): a cobrança sofrida pelo jovem casal, ao optar pela aplicação da técnica da dupla evolutiva, dispensando o casamento convencional e gestação de filhos, em prol da liberdade assistencial.
09. Adultidade (dos 26 anos e 1 dia até aos 40 anos): o workaholism mesmo após conquista do pé-de-meia, corroborando para o aumento discrepante da carga horária de trabalho da
conscin na adultidade, ocasionando estresse, burnout e episódios de depressão.
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10. Meia-idade (dos 40 anos e 1 dia até aos 65 anos): o homem de meia-idade em buscan de poder e prestígio perante a sociedade, substitui a esposa com 20 anos de casamento, por
outra 20 anos mais nova.
11. Terceira idade (dos 65 anos e 1 dia até aos 80 anos): o jogo de pôquer “regado”
a uísque 12 anos e charutos cubanos, sendo “combinação perfeita” para o “setentão bem sucedido”, na ótica da Socin Patológica.
12. Quarta Idade (dos 80 anos e 1 dia até à dessoma): o geronte octogenário incentivado pela Socin, dedicando maior parte do tempo à atividades lúdicas (dança, jogos e bingos), em
detrimento das atividades intelectuais estimuladoras da criação de novas sinapses cerebrais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pressão mesológica nociva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
03. Besteirol: Comunicologia; Nosográfico.
04. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
05. Condicionamento cultural: Sociologia; Neutro.
06. Conscin convencional: Conviviologia; Neutro.
07. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
08. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
09. Impulso desumano: Parapatologia; Nosográfico.
10. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
11. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
12. Megaidiotismo cultural: Parapatologia; Nosográfico.
13. Socin viciada: Parapatologia; Nosográfico.
14. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A PRESSÃO MESOLÓGICA NOCIVA É MEGADESAFIO
EVOLUTIVO A SER SUPERADO PELA CONSCIN INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, NA CONQUISTA EFETIVA
DA AUTONOMIA CONSCIENCIAL, RUMO AO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda sucumbe às pressões diuturnas da Mesologia Patológica? Por qual razão?
Bibliografia Específica:
1. Miranda, Flora; Relato de Superação da Pressão Mesológica na Juventude; Artigo; Conscientia;
Revista; Trimestral; Vol. 14; N.1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2010; páginas 76 a 87.
2. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 41 e 100.
3. Oliveira, Nara; & Santos, Everton; Inversão Mesológica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
10; N. 2; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2006; páginas 201 a 209.
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4. 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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004;
páginas 271 a 316.

F. M.
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PRESUMIBILIDADE
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A presumibilidade é a qualidade característica da realidade presumível ou
da conjectura por suposição ou hipótese, seja baseada em indícios e, em caso correto ou cosmoético, sem achismos ilógicos, porém com autodiscernimento racional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo presumível deriva do idioma Latim, praesumere, “tomar antes do
tempo; fazer juízo antecipado; conjecturar; suspeitar; julgar; presumir”. Surgiu em 1858.
Sinonimologia: 01. Pressuposição; pressuposto; proposição. 02. Suposição; suposição
elaborada; suposição técnica. 03. Raciocínio hipotético. 04. Hipótese de tentativa; probabilidade.
05. Conjectura; especulação racional. 06. Verossimilhança. 07. Criatividade. 08. Pré-investigação atomizadora; pré-teoria. 09. Progenitura da neoideia. 10. Balão de ensaio.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo presumido:
presumibilidade; presumida; presumidor; presumidora; presumir; presumível.
Neologia. As duas expressões compostas presumibilidade elementar e presumibilidade
avançada são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 01. Impresumibilidade. 02. Inverossimilitude. 03. Achismo. 04. Palpitometria. 05. Manifestação concreta. 06. Constatação. 07. Demonstração. 08. Enunciado.
09. Corolário. 10. Teoria.
Estrangeirismologia: o Autoconfrontarium; o finding.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a presumibilidade; a conjectura; a inferição; a dedução; a suposição; a hipótese; a hipótese heurística; a suspeita; a sondagem; a prospecção; o sensoriamento; o ensaio teático;
o juízo; a acusação sem provas; o valor do indício; a autopriorização intelectiva; a douta ignorância; a ignorância presumida; a suposição errônea; a falha de raciocínio; a impossibilidade; a improbabilidade; a falibilidade; a inviabilidade; as evidências lógicas; a teoria-líder; as autorreflexões persistentes continuadas; o labor investigativo judicioso, permanente, cosmorâmico; o protocolo da investigação rigorosa; a dissecção; o escrutínio; a sondagem plurívoca; a reinvestigação
crítica; a reverificação; o achado técnico; o neoconstructo; a neoverpon; o experimento exploratório; o experimento-protótipo; a pré-análise; o pré-teste; o teste do ácido; as autopesquisas sistemáticas; a Sistemática como instrumento indispensável às pesquisas; o eixo das ideias; as omnipesquisas; a pesquisa pessoal participativa; a criatividade; a explicação científica; a Holoteca;
a Autopesquisometria; a Holopesquisologia; a Heteropesquisologia; a Prospectiva; a Refutaciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parapesquisas; as intuições em bases parapsíquicas; a presumibilidade a partir de autorretrocognições; as neo-hipóteses parapsíquicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognitivo.
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Principiologia: o princípio da presumibilidade; o princípio da descrença.
Teoriologia: a pré-teoria.
Tecnologia: a técnica da pesquisa (Metodologia).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores.
Efeitologia: o efeito halo da ideia presumida; os efeitos das elucubrações.
Neossinapsologia: as neossinapses das novas hipóteses.
Ciclologia: o ciclo da pesquisa racional.
Enumerologia: a procura; a inquirição; o enfoque; a abordagem; o megafoco; a bissociação; a interpretação.
Binomiologia: o binômio conjectura-pesquisa; o binômio tentativa-erro; o binômio tentativa-acerto.
Interaciologia: a interação teoria-prática (Teaticologia).
Crescendologia: o crescendo hipótese-teoria.
Trinomiologia: o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio
investigação-fundamentação-formulação.
Antagonismologia: o antagonismo ansiedade / serenidade; o antagonismo sabedoria /
ignorância; o antagonismo hiperacuidade / hipoacuidade.
Paradoxologia: o paradoxo esperável-inesperado.
Politicologia: a política científica.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a pesquisofilia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a megalomania.
Holotecologia: a ciencioteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a experimentoteca; a argumentoteca; a criativoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia;
a Argumentologia; a Autocogniciologia; a Autocriativologia; a Autodefinologia; a Autodiscernimentologia; a Heuristicologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o presumidor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a presumidora.

Enciclopédia da Conscienciologia

17914

Hominologia: o Homo sapiens praesumibilis; o Homo sapiens praesumptor; o Homo
sapiens hypotheticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
refutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: presumibilidade elementar = a conjectura sobre assunto secundário; presumibilidade avançada = a hipótese sobre assunto de interesse coletivo ou em favor da coletividade.
Culturologia: a cultura da Pesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a presumibilidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Balão de ensaio: Experimentologia; Neutro.
05. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
07. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
08. Hipótese: Experimentologia; Neutro.
09. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Interação análise-síntese: Experimentologia; Neutro.
11. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
12. Planilha técnica: Experimentologia; Neutro.

A PRESUMIBILIDADE OU A CONCEPÇÃO DE CONJECTURAS, SUPOSIÇÕES OU HIPÓTESES É O PRIMEIRO PASSO
PARA QUALQUER MODALIDADE DE PESQUISA AVANÇADA, NO ILIMITADO UNIVERSO DA HEURISTICOLOGIA.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, é gerador de neo-hipóteses dentro do universo
das próprias pesquisas? Com qual frequência?
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PREVALÊNCIA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prevalência é a característica da realidade, ideia ou objeto prevalecente,
predominante, preeminente, prioritário ou superior.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo prevalência procede do idioma Latim, praevalentia, “superioridade”. Surgiu em 1879.
Sinonimologia: 01. Dominância; predominância. 02. Superioridade. 03. Preponderância. 04. Predomínio. 05. Prevalecimento. 06. Precedência. 07. Primazia. 08. Hegemonia; supremacia. 09. Preferência. 10. Monopólio.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo prevalência:
prevalecente; prevalecer; prevalecida; prevalecido; prevalecimento; prevalente.
Neologia. As duas expressões compostas prevalência evoluída e prevalência amadora
são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Obscuridade. 02. Inferioridade. 03. Insignificância; irrelevância.
04. Sotoposição. 05. Posposição. 06. Postergação. 07. Desprioridade. 08. Depreciação.
09. Desvalorização. 10. Preterência.
Estrangeirismologia: a open mind; o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto às autoprioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os autopensenes catalisadores.
Fatologia: a prevalência; a prevalência dos 2 hemisférios cerebrais; a prevalência da eutimia; a prevalência da Cosmoética; a prevalência da holomaturidade; a prevalência da lógica;
a prevalência da razão; a prevalência do autodiscernimento; o índice de prevalência; a prevalência
da estabilidade social; a prevalência na existência conforme a área de manifestação pessoal; a prevalência da publicação da obra-prima escrita na vida da conscin intermissivista; a prevalência da
interassistencialidade nos esforços da conscin com inteligência evolutiva; a inteligência pessoal
das escolhas; a prevalência da autossensatez; a predominância dos acertos; o bem comum colocado acima dos direitos personalistas; a preponderância; o predomínio; a ascendência; o peso maior;
a megavantagem.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prevalência do
conteúdo do parafenômeno sobre o espetáculo.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis.
Colegiologia: a sintonia com o Colégio Invisível dos Serenões (CIS).
Enumerologia: a prospectividade; a predominância; a preeminência; a prioridade; a profundidade; a profissionalidade; a produtividade.
Binomiologia: o binômio realidades-pararrealidades.
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Trinomiologia: o trinômio Autodiscernimento-Autopriorologia-Autocosmoeticologia;
o trinômio autoposicionamento-autocomportamento-autexemplificação.
Antagonismologia: o antagonismo sonho dourado / completismo existencial; o antagonismo acerto / erro.
Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocosmoeticologia; a Autopriorologia;
a Cosmovisiologia; a Pesquisologia; a Criteriologia; a Experimentologia; a Exemplologia; a Parapercepciologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin autoimperdoadora; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens praevalens; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens
vigilans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens completista;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: prevalência amadora = a manutenção constante do próprio bem-estar;
prevalência evoluída = o esforço pessoal em prol da evolução cosmoética autoconsciente.
Culturologia: a cultura da autossuperação evolutiva consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prevalência, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.

HÁ PREVALÊNCIAS NA VIDA DE TODA PERSONALIDADE. O FATOR PREVALECENTE NO AUTODESEMPENHO
DA CONSCIÊNCIA DEFINE O MATERPENSENE, O COMPLÉXIS E O SALDO NA FICHA EVOLUTIVA PESSOAL.
Questionologia. Qual fator prevalece na vida para você? É sadio, cosmoético e evolutivo?
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PREVALÊNCIA EVOLUTIVA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prevalência evolutiva é a característica prevalente ou predominante, levando vantagem e preponderando a partir de algo, alguma coisa ou alguém sobre as realidades
similares, em função do nível específico de evolutividade apresentado.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra prevalência provém do idioma Latim, praevalentia, “ação de prevalecer; valor superior; superioridade”. 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. Dominância evolutiva. 2. Predominância evolutiva. 3. Superioridade evolutiva. 4. Preponderância evolutiva. 5. Predomínio evolutivo. 6. Prevalecimento evolutivo. 7. Hegemonia evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas prevalência evolutiva, prevalência evolutiva humana e prevalência evolutiva extrafísica são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Inferioridade evolutiva. 2. Irrelevância evolutiva. 3. Desprioridade
evolutiva. 4. Desvalorização evolutiva.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o take advantage of the evolutionary opportunities.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto às autoprioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade consciencial; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização multidimensional ininterrupta; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a prevalência evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intencionalidade-ação; o sinergismo materpensene-megatrafor confluente com a autevolução.
Principiologia: o princípio javalínico do devagar e sempre; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença vivenciado; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da irrenunciabilidade evolutiva; o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: a depuração contínua do código pessoal de Cosmoética (CPC) sinalizando
o nível da autorrentabilidade evolutiva; o labor pela elaboração do código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a amortização dívida na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: a primazia do rendimento evolutivo no voluntariado.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos úteis dos esforços evolutivos pessoais; os efeitos do autorrendimento evolutivo no trinômio compléxis-moréxis-maximoréxis; os efeitos das autoprevalências na
evolução pessoal.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses e paraneossinapses úteis.
Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a precedência do momento presente; a ascendência do autodiscernimento; o monopólio da interassistencialidade; a superioridade da tares; a prioridade da escrita tarística; a supremacia da autodesperticidade; o predomínio da holomaturidade.
Binomiologia: o binômio empenho-resultado; o binômio energia consumida–trabalho
realizado; o binômio maximizar trafores–minimizar trafares.
Interaciologia: a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação automotivação–rendimento evolutivo maior.
Crescendologia: o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo; o crescendo de eficiência interassistencial tacon-tares; o crescendo compléxis-maximoréxis.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-autorganização-autodeterminação.
Antagonismologia: o antagonismo autodesempenhos evolutivamente rentáveis / autodesempenhos evolutivamente estéreis; o antagonismo evolução / regressismo.
Paradoxologia: o paradoxo interassistencial assistente (primeiro receptor)–assistido
(segundo receptor); o paradoxo da prevalência da autossuficiência intraconsciencial em prol de
todos.
Politicologia: a democracia pura; a conscienciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à qualificação das concretizações
pessoais; a atenção à lei da ação e reação.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a laborfilia; a interassistenciofilia; a parapsicofilia.
Sindromologia: o esbanjamento dos autesforços improdutivamente na síndrome da dispersão consciencial; a queda significativa do autorrendimento na síndrome de burnout; a eliminação de qualquer traço da síndrome da mediocrização consciencial.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a conscienciometroteca; a hermeneuticoteca; a discernimentoteca; a despertoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Autodesassediologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autoconscienciologia; a Autocosmoeticologia; a Autocosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens praevalens; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens
vigilans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens completista;
o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: prevalência evolutiva humana = a predominância da característica da
realidade de bases intrafísicas, materiais; prevalência evolutiva extrafísica = a predominância da
característica da realidade de bases multidimensionais, mais permanentes.
Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a Paraculturologia da Conscienciologia.
Taxologia. Em relação à Holomaturologia, eis, na ordem funcional, 4 categorias de prevalências evolutivas no universo da Holossomatologia:
1. Autossobrevivência somática: o autossuprimento vital; os cuidados orgânicos indescartáveis.
2. Autodomínio energossomático: a destreza bioenergética; o trinômio autossustentabilidade-autodefensividade-heterassisencialidade.
3. Autocontrole psicossomático: o equilíbrio emocional; a afetividade universalista.
4. Autodesenvolvimento mentalsomático: o aprimoramento atributivo; a autodesassedialidade.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 categorias de prevalências evolutivas básicas na vida da conscin lúcida:
01. Autocrítica: predomina sobre a heterocrítica.
02. Autodesassédio: supera o heterassédio.
03. Autodidatismo: ultrapassa a educação formal.
04. Conscienciês: sobreleva-se à Linguística.
05. Cosmoconsciência: sobrepuja o doutorado.
06. Cosmoética: extrapola a Bioética.
07. Curso Intermissivo: sobressai na evolução consciencial.
08. Estado Mundial: sobrepõe-se ao nacionalismo.
09. Estado vibracional: destaca-se na vida intrafísica.
10. Extrapolacionismo parapsíquico: excede a vida medíocre.
11. Macrossoma: avantaja-se sobre o soma.
12. Pangrafia: prepondera sobre a psicografia.
13. Paragenética: suplanta a Genética.
14. Parapsiquismo: prevalece sobre o psiquismo.
15. Princípio da descrença: desbanca as profecias.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prevalência evolutiva, 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. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
05. Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
07. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Prevalência: Autevoluciologia; Neutro.
12. Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.

A PREVALÊNCIA EVOLUTIVA DEMONSTRA AS QUALIDADES PRIORITÁRIAS DAS REALIDADES DO COSMOS
E DOS NÍVEIS MAIORES DO AUTODISCERNIMENTO DAS
CONQUISTAS DA CONSCIN LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez o levantamento das próprias prevalências
evolutivas? Está satisfeito com as autoconquistas alcançadas?
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PRÉVIA AUTORREVEZAMENTAL
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prévia autorrevezamental é o ato da releitura avaliativa, hoje, da obraprima ou obra escrita, megagescon redigida e publicada para servir ao autorrevezamento multiexistencial, com a intenção de prever a eficácia e as consequências das indicações futuras, para
amanhã, na próxima vida intrafísica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo prévio vem do idioma Latim, praevius, “que vai adiante; que
precede; que serve de guia”. Apareceu no Século XVII. O primeiro elemento de composição auto
procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O segundo elemento de composição vez provém do mesmo idioma Latim, vicem, acusativo de vix, “vez; sucessão; alternativa”. A palavra revezamento surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Ensaio do autorrevezamento. 02. Pré-análise do autorrevezamento.
03. Pré-autocrítica do autorrevezamento. 04. Checagem do autorrevezamento. 05. Teste do autorrevezamento. 06. Auscultação do autorrevezamento. 07. Sondagem do autorrevezamento.
08. Preliminar do autorrevezamento. 09. Avaliação prévia do autorrevezamento; enfoque prévio
ao autorrevezamento.
Neologia. As 3 expressões compostas prévia autorrevezamental, prévia autorrevezamental curta e prévia autorrevezamental prolongada são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 1. Autorrevezamento do amanhã. 2. Segundo tempo do autorrevezamento. 3. Emprego do autorrevezamento. 4. Uso futuro do autorrevezamento.
Estrangeirismologia: o autoconhecimento a priori; o foreknowledge; o self-relay evolutivo; o follow up autoconsciencial; o Precognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da autocrítica evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autorrevezamentologia; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os grafopensenes; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; a autopensenização paraprospectiva multiexistencial; a grafopensenidade planejada para a otimização autorrevezamental;
a impregnação calculada da fôrma holopensênica pessoal.
Fatologia: a prévia autorrevezamental; a releitura avaliativa da megagescon; a abordagem preliminar aos esforços do autorrevezamento multiexistencial; a abordagem introdutória;
a sondagem preliminar; a psicometria mentalsomática; a coleta de inspiração para nova obra escrita; o acervo de experiências pessoais oferecido pelo Século XXI ao Século XXII; a autobiografia multiexistencial; a projeção de si mesmo na vida intrafísica futura; a análise do contexto atual
favorecendo os indícios precognitivos; a antecipação da provável confluência dos fatos e parafatos; a antevisão dos empreendimentos evolutivos da ressoma por vir; o delineamento dos possíveis aportes da próxima proéxis; o preparo de marcos referenciais para o resgate futuro das cognições atuais; a estimativa das margens de erro aceitáveis nas autoprevisões; a interitemização assentada em tendências, vocações e reações pessoais fixadas.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a psicosfera autorrevezamental desta vida intrafísica; a autoconscientização seriexológica avançada; o entrosamento inteligente intervidas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intervidas intrafísicas e intermissões; o sinergismo da
lógica paracerebral prevalecendo em cérebros consecutivos; o sinergismo grafopensene-materpensene facilitando a autoidentificação seriexológica.
Principiologia: o princípio da evolução pessoal interassistencial; o princípio da seriexialidade; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da constância relativa
do temperamento consciencial.
Codigologia: a autossegurança nos itens do código pessoal de Cosmoética (CPC) enraizados na personalidade.
Teoriologia: a teoria e a prática da serialidade multiexistencial com autorrevezamento
consciencial.
Tecnologia: a técnica de viver na intrafisicalidade; a técnica do continuísmo consciencial evolutivo; a técnica da minileitura prévia; a técnica do entrelinhamento lógico; a técnica da
retrossenha pessoal; a técnica da cápsula do tempo cinemascópica.
Voluntariologia: a integração continuada voluntariado-paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito acumulativo das ações pessoais cosmoeticamente corretas; os efeitos do senso de evolução cosmolínea.
Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses de vida em vida; as providências para
a reconstrução das neossinapses evolutivas no futuro cérebro.
Ciclologia: o ciclo de produtividade multiexistencial por meio dos autorrevezamentos;
o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo interassistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recoclheita intrafísica.
Binomiologia: o binômio continuísmo consciencial–autorrevezamento multiexistencial;
o binômio megagescon–autorrevezamento multiexistencial; o binômio especialismo holobiográfico–autorrevezamento multiexistencial; o binômio condições previsíveis–condições imprevisíveis; o binômio autoconscienciometria profunda–autoprevisão etológica; o binômio autocosmovisão multiexistencial–autodiscernimento evolutivo.
Interaciologia: a interação fundamental vida intrafísica anterior–vida intrafísica atual;
a interação autorradicação vitalícia na Cognópolis–autorrevezamento multiexistencial; a interação fôrma holopensênica–autorrevezamento multiexistencial; a interação autorrevezamento multiexistencial–macrossoma; a interação autorrevezamento multiexistencial–paramicrochip; a interação autorrevezamento multiexistencial–vida ecológica atual; a interação vincos assistenciais
na vida atual–ideias inatas libertárias na vida futura; a interação autorrevezamento pessoal–autorrevezamento grupal; a interação CCCI-CCCE; a interação comunicativa retrocérebro emissor–neocérebro receptor.
Crescendologia: o crescendo evolutivo do autorrevezamento multiexistencial.
Trinomiologia: o trinômio (trio) consciência lúcida–evoluciólogo–duplista; o trinômio
interesse-meta-evolução; o trinômio tares-gescons-autorrevezamentos; o trinômio catálise evolutiva–autorrevezamento–autoproéxis; o trinômio seriexológico vidas passadas–vida presente–vidas futuras; o trinômio neossoma-neossinapses-neorrevezamento; o trinômio ressoma-dessoma-intermissão; o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio hololucidez-holomemória-holobiografia.
Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longínquo prazo
(autorrevezamento multiexistencial).
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Antagonismologia: o antagonismo egológico autorrevezador multiexistencial (Homeostaticologia) / antepassado de si mesmo (Parapatologia); o antagonismo vidas encadeadas tecnicamente / vidas sucessivas desentrosadas.
Paradoxologia: o paradoxo da fixação intrafísica de vida em vida com autevolução
consciencial marcante.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognopolologia); a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do retorno; as leis das probabilidades; a lei do maior esforço aplicada
à cosmovisão autosseriexológica.
Filiologia: a evoluciofilia.
Holotecologia: a seriexoteca; a evolucioteca; a jubilacioteca; a proexoteca; a ressomatoteca; a cronoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Megagesconologia; a Grafopensenologia; a Autosseriexologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autoprospectivologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prévia autorrevezamental curta = o ato da releitura avaliativa, inicial, rápida e elementar da própria obra-prima escrita e publicada; prévia autorrevezamental prolongada
= o ato da releitura avaliativa reiterada, por meio de revisões continuadas durante a vida intrafísica, da própria obra-prima escrita e publicada.
Culturologia: a Multiculturologia da Autorrevezamentologia Multiexistencial.
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Megagescon. Sob a ótica da Autorrevezamentologia, o ideal para quem escreve é chegar
ao ponto da impossibilidade de lamber a cria, no caso, a obra-prima escrita. O autor ou autora ao
ler os originais, publicados ou não, tem neoideias imperdíveis, forçando a si mesmo à concepção
de novos trabalhos e produções criativas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prévia autorrevezamental, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem da antessala: Autexperimentologia; Neutro.
02. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
03. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
05. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
06. Conhecimento prévio: Autocogniciologia; Neutro.
07. Espólio autorrevezador: Autorrevezamentologia; Neutro.
08. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
09. Interitemização: Autorrevezamentologia; Homeostático.
10. Interpretação seletiva: Hermeneuticologia; Neutro.
11. Leitura antecipada: Paraprospectivologia; Homeostático.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Preparação proexológica: Proexologia; Homeostático.
14. Prova pós-dessomática: Autorrevezamentologia; Neutro.
15. Técnica conscienciológica curiosa: Autopesquisologia; Homeostático.

A REALIZAÇÃO DA PRÉVIA AUTORREVEZAMENTAL
É TAREFA FUNDAMENTAL PARA A CONSCIN, HOMEM
OU MULHER, LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, EVOLUTIVA,
PROEXISTA, MINIPEÇA, PRIOROLÓGICA E COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já concebeu a megagescon escrita? E já executou a prévia autorrevezamental?
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PREVIDÊNCIA MULTIDIMENSIONAL
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A previdência multidimensional é a capacidade de a conscin, homem ou
mulher, antecipar e compreender as consequências e reverberações, intra e extrafísicas, imediatas
ou holocármicas, da própria conduta, tornando-a habilitada a fazer escolhas mais retilíneas e cosmoéticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo previdência vem do idioma Latim, praevidentia, “previsão; previdência”. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição multi deriva também do idioma
Latim, multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O termo dimensão procede do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Prudência multidimensional. 2. Cautela multidimensional. 3. Precaução multidimensional. 4. Prevenção multidimensional. 5. Previdência pluridimensional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo previdência:
imprevidência; imprevidente; imprevisível; imprevista; imprevisto; preciência; prevenção; prevenida; prevenido; preveniente; prevenir; preventiva; preventivo; prevento; prever; previdente;
prévia; prévio; previsão; previsível; previsor; previsora; previver.
Neologia. As 4 expressões compostas previdência multidimensional, previdência multidimensional egocármica, previdência multidimensional grupocármica e previdência multidimensional policármica são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Imprevidência multidimensional. 2. Negligência multidimensional.
3. Imprudência multidimensional. 4. Desleixo multidimensional.
Estrangeirismologia: a prudência hic et nunc profilática; a nonchalance provocando
aprendizados; o Weltanschauung multidimensional; o receiver multidimensional cosmoético; a evitação das decisões sine die; o welfare multidimensional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cognição das vicissitudes intra e extrafísicas.
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Prevenção
multidimensional: evolução. Prevenção multidimensional: holomaturidade. Precaução exemplarista: hetereducação. Lamentar, não. Prever. Quem prevê, provê. Previdência: economia avançada. Multidimensionalidade: fundamento social. Multidimensionalidade: sementeira, colheita.
Coloquiologia: a evitação de ficar deitado eternamente em berço esplêndido; o ato de ficar com um olho no peixe, outro no gato.
Citaciologia: – A prudência é o olho de todas as virtudes (Pitágoras, 571–497 a.e.c.).
Uma das bases da prudência é não fazer por mal o que se pode fazer por bem (Miguel de Cervantes, 1547–1616). A prudência é a filha mais velha da sabedoria (Vitor Hugo, 1802–1885).
Proverbiologia: – Precaução e caldo de galinha não fazem mal para ninguém. A prudência é uma virtude, quando viaja com a coragem.
Ortopensatologia. Eis 2 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Miniprecauções. As miniprecauções sustentam os megatrafores”.
2. “Previdenciologia. A culpa maior não é sempre de quem agiu, mas do autor intelectual, o mastermind. O fato grave de as pessoas começarem a errar a partir da autopensenização,
no silêncio gritante da caixa craniana cavernosa, pode ser, em geral, imprevidentemente menosprezado. Tal estado lastimável evidencia as mil consequências do desconhecimento da Pensenologia”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; o holopensene pessoal da Prospectivologia; o holopensene pessoal da racionalidade; a importância da manutenção
da autopensenidade sadia; as contaminações pensênicas desapercebidas; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os contrapensenes ideativos geradores de pactos nosográficos; o enfrentamento
dos contrapensenes; a contrapensenidade; a fossilização pensênica; o holopensene da conscin
“Maria vai com as outras”; o abertismo pensênico; o holopensene da grupocarmalidade; o holopensene da policarmalidade; os bolsões holopensênicos; os lucidopensenes; a reurbanização regional e nacional a partir da lucidopensenidade; o holopensene pessoal da Interaciologia; os sóciopensenes; a sociopensenidade; o holopensene dos esforços pessoais eficazes; os exopensenes;
a eliminação da exopensenidade patológica; a autodecisão da mudança do bloco pensênico; a substituição imediata de pensene atávico e antievolutivo, por pensene evolutivamente qualificado; os
prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene pessoal da muldimensionalidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
Fatologia: a autoconduta; os envolvimentos e as tentações das frivolidades intrafísicas
obnubilando a visão da realidade; a continuidade dos velhos hábitos gerada pela opção ao menor
esforço; a imprudência intrafísica aparecendo no desempenho dos papéis pessoais na Socin; o refúgio na imaginação patológica geradora de equívocos; a conduta vitimizadora com o fim de obter vantagens anticosmoéticas; o ethos coletivo oportunista; a autorreeducabilidade decorrente da
projeção consciencial vexaminosa; a linha da atividade da consciência individual ou grupal; a avaliação entre os erros, os acertos e as verdades relativas; o exercício do autodiscernimento e das condutas pessoais cosmoéticas na Socin, ainda patológica; os pequenos gestos indicadores de novas
escolhas; o enfrentamento às dificuldades das megadecisões críticas; a vantagem de se evitar contratempos; o ato de prevenir ocorrências piores; a prevenção quanto à intrusão patológica; a força
de vontade para alavancar a visão quanto ao lado sadio da realidade; a antecipação teórica da realidade; o melhor aproveitamento do tempo e das oportunidades; a melhor escolha antevendo as consequências das ações do presente; a qualificação dos interesses pessoais para alcançar e manter as
melhores companhias evolutivas; o impacto da reciclagem existencial; o entendimento gradativo
da dinâmica da evolução conjunta interassistencial; os resultados produtivos da sabedoria prática
do autesforço; a holomaturidade nas análises.
Parafatologia: a previdência multidimensional; a evitação do desperdício de energias
conscienciais; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paraperceptibilidade aplicada à evolutividade consciencial; o padrão energético das companhias intra e extrafísicas indicando a presença de erros cometidos ou acertos conquistados; os reflexos da Baratrosfera na vida
pessoal; a pressão extrafísica da mudança íntima; a anulação da lucidez na paracomatose evolutiva; as miopias multidimensionais do assistente e do assistido restringindo o aproveitamento da assistência; a parabússola consciencial; a visita projetiva às comunexes avançadas; a assunção da
pararresponsabilidade acerca da antevisão; o objetivo assistencial multidimensional; a reurbex visando ao interesse coletivo do planeta Terra.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo prudência-coragem; o sinergismo sadio prevenção-segurança; o sinergismo profilaxia da melin–profilaxia da melex.
Principiologia: o princípio evolutivo de pensar antes de agir; o princípio “a vontade inquebrantável tudo pode”; o princípio da autevolução requerer renovação incessante; o princípio
de o mais evoluído auxiliar o menos evoluído; o princípio da Profilaxia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientador das escolhas individuais; o holopensene grupocármico revelador do grau da aplicação do código grupal de Cosmoética
(CGC) pelos compassageiros evolutivos.
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Teoriologia: a teoria da paraprofilaxia; a teoria da inteligência preventiva; a teoria da
reurbex; a teoria da família evolutiva; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da colheita
intermissiva; a teoria da recomposição grupocármica.
Tecnologia: a técnica da atenção prospectiva; a técnica da recéxis pessoal e grupal;
a técnica da ausculta holopensênica.
Voluntariologia: o voluntário dedicado à autopesquisa conscienciológica; o voluntariado conscienciológico lúcido quanto ao compromisso com a interassistência; o amparo de função
fortalecendo as tarefas exercidas durante o voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia;
o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico
da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito sadio multiplicador das pesquisas antecipadas; o efeito patológico
dos deslumbramentos oferecidos pela Socin; o efeito negativo de reproduzir ditados ou refrões
populares de modo inconsciente; o efeito positivo da cautela fortalecendo a sensatez; a autanálise
dos efeitos de condutas antigas.
Neossinapsologia: a autodedicação na formação continuada de neossinapses maturológicas; as atividades no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) dinamizadoras de
neossinapses a partir de ideias inatas; as neossinapses desencadeadas pela autexperimentação;
a criação de neossinapses a partir da participação nas dinâmicas parapsíquicas da Conscienciologia.
Ciclologia: a evitação do ciclo viver o presente–não entender o passado–criar ilusão futura; o ciclo fase preparativa da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis;
o ciclo vontade–autesforço–novos hábitos.
Enumerologia: a previdência aplicada à atenção dividida; a previdência aplicada ao parapsiquismo analítico; a previdência aplicada ao pensar na frente; a previdência aplicada à visão
curva; a previdência aplicada aos critérios de segurança; a previdência aplicada ao planejamento
de ações recicladoras; a previdência aplicada nas reverberações multidimensionais.
Binomiologia: o binômio acomodação acrítica–convivência social ectópica; o binômio
porão consciencial–atenção no aqui e agora; o binômio jeitinho brasileiro–brecha jurídica; o binômio conhecimento-mutação; o binômio hoje-amanhã; o binômio exercício da função–perfil
pessoal; o binômio autorreeducação pensênica–melhoria da precaução; o binômio dever da conduta ética pelas conscins–direito das gerações futuras à sustentabilidade.
Interaciologia: a interação necessidades mútuas–respeito mútuo; a interação massa humana impensante–robéxis; a interação lucidez–aceleração evolutiva; a interação apatia-alienação; a interação educação-paraeducação; a interação reestruturação holopensênica–novas condutas.
Crescendologia: o crescendo imprudência intrafísica–previdência multidimensional;
o crescendo reverberação dos atos desleixados–aproveitamento dos resultados na conduta sensata; o crescendo obnubilação-cosmovisão; o crescendo inexperiência jejuna–bagagem veterana.
Trinomiologia: o trinômio inteligência temporal–aplicação do tempo–cadência nas autorrealizações; o trinômio busca intensiva da autopesquisa–maturidade consciencial–autopréxis;
o trinômio multidimensionalidade–projetabilidade lúcida–verpons.
Polinomiologia: o polinômio avançado abertismo-atacadismo-neofilia-autodeterminação.
Antagonismologia: o antagonismo sementeira na juventude / colheita na maturidade;
o antagonismo Monovisiologia / Cosmovisiologia.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin repetir as mesmas condutas e aguardar resultados diferentes.
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Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da autorresponsabilidade evolutiva perante os atos pessoais; a lei do
maior esforço evolutivo aplicada à reeducação.
Filiologia: a voliciofilia; a neofilia; a atenciofilia; a teaticofilia; a cogniciofilia; a paracogniciofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a reeducaciofobia; a autopesquisofobia; a lucidofobia; a decidofobia; a criticofobia; a traforofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da vitimização; a precaução com a síndrome de
abstinência da Baratrosfera (SAB); a superação da síndrome da dispersão consciencial; a eliminação da síndrome da negligência; a erradicação da síndrome da insegurança; a cessação da síndrome de Poliana; a evitação da síndrome de Cassandra; a supressão da síndrome do desperdício
de oportunidades e companhias evolutivas.
Maniologia: a mania da leniência; a mania de não prestar atenção às próprias ações;
a mania de não prestar atenção aos próprios pensenes.
Mitologia: a superação do mito de Epimeteu ao agir antes de pensar; a aplicação coerente do mito de Prometeu ao muito pensar antes de agir; o mito da suficiência da boa intenção;
o mito de a conscin se reeducar mantendo as mesmas posturas anacrônicas; o mito da evolução
sem autenfrentamento; o mito da vida humana única; a superação dos mitos pessoais.
Holotecologia: a volicioteca; a pensenoteca; a reeducacioteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a socioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Coerenciologia; a Autexemplarismologia; a Holodiscernimentologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Extrafisicologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin previdente; a conscin ponderada; a conscin neofílica; a conscin
lúcida; a conscin exemplarista; o ser organizado; a consciex orientadora; a consciex lúcida;
a consciex autocrítica; a consciex cosmovisionária.
Masculinologia: o desperto; o amparador extrafísico; o interessado; o autodidata; o homem multidimensional; o orientador intrafísico; o pesquisador da consciência; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a desperta; a amparadora extrafísica; a interessada; a autodidata; a mulher multidimensional; a orientadora intrafísica; a pesquisadora da consciência; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a parapercepciologista; a projetora consciente; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens prophylaticus; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: previdência multidimensional egocármica = a capacidade de a conscin
prever as repercussões da conduta pessoal sobre o próprio holopensene; previdência multidimen-
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sional grupocármica = a capacidade de a conscin prever as repercussões da conduta pessoal sobre
o holopensene dos minigrupos afetos; previdência multidimensional policármica = a capacidade
de a conscin prever as repercussões da conduta pessoal sobre o holopensene de megagrupos.
Culturologia: a cultura da holomaturidade; o incentivo à cultura da multidimensionaldade; a cultura da pesquisa; a cultura da disciplina; a cultura da antecipação; a cultura da imperturbabilidade; a cultura da reflexão; a cultura da teática.
Variáveis. Segundo a Evoluciologia, a consciência lúcida pode observar com racionalidade e lógica, por exemplo, sob o enfoque de 3 especialidades, 16 aspectos da previdência multidimensional listados em ordem alfabética:
A. Lucidologia:
01. Autodecidibilidade: o emprego lúcido da omissão superavitária enquanto desafio.
02. Autodiscernimento: a evitação precavida de atividades fúteis.
03. Autolibertação: o exemplarismo, demonstrado pela identificação e liberação das interprisões.
04. Teática: a ampliação do cabedal de conhecimento evolutivo para qualificação da interassistencialidade.
B. Multidimensiologia:
05. Detalhes: o refinamento das percepções e das parapercepções.
06. Inspiração: o desenvolvimento de neoverpons.
07. Mudança: a prática multidimensional reperspectivando as teorias eletronóticas.
08. Realidade: a teática parapsíquica objetivando a subjetividade.
09. Visão: a conquista da autolucidez ampliando a cosmovisão.
C. Profilaxiologia:
10. Aplicabilidade: o uso inabalável da energia consciencial (EC) voltada para a autossustentabilidade energética objetivando a potencialização interassistencial.
11. Autoconhecimento: a atenção cotidiana ao padrão da autopensenização evitando
o menosprezo imprevidente gerador da patopensenidade.
12. Autopesquisa: a sustentação permanente da reciclagem intraconsciencial.
13. Convivialidade: a manutenção continuada das amizades produtivas.
14. Estado vibracional: a percepção incessante da chave da vida energética.
15. Mentalsomaticidade: o desenvolvimento estável da análise lúcida aplicada na observação da essência do fenômeno, a partir da vivência pessoal.
16. Tares: a demonstração frequente da realidade, sem estupro evolutivo.
Caracterologia. Sob a ótica da Teaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
3 características passíveis de serem observadas na pensenidade da consciência intrafísica
dedicada à previdência multidimensional:
1. Confirmação: a convicção de o autesforço ser aproveitado em todo o decurso da seriéxis.
2. Realização: a convicção de os efeitos da previdência multidimensional convergirem
para a construção ou manutenção de objetivo magno.
3. Retroalimentação: a convicção do valor evolutivo da replicação de conduta assertiva
colaborando com a antecipação da maturidade consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a previdência multidimensional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo antecipação / precipitação: Invexologia; Neutro.
02. Autocomedimento cosmoético: Atributologia; Homeostático.
03. Automaxidissidência: Autorrecinologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Evolução da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
07. Holanálise da conscin: Holomaturologia; Homeostático.
08. Multidimensiologia: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Privação providencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
12. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
13. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.
14. Senso de multidimensionalidade pessoal: Parapercepciologia; Neutro.
15. Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.

A PREVIDÊNCIA MULTIDIMENSIONAL PODE SER AVALIADA, AO LONGO DAS SERIÉXIS, SOB A ANÁLISE CRÍTICA
ENTRE A AUTOCONDUTA E OS RESULTADOS PROEXOLÓGICOS NA CRESCENTE AUTOLUCIDEZ CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já integra a previdência multidimensional ao
modo de conduta padrão no cotidiano? Considera relevante planejar caminhos para evoluir nesta
e nas próximas existências?
Bibliografia Específica:
1. Giannetti, Eduardo; Felicidade – Diálogos sobre o Bem-estar na Civilização; revisores Ana Maria Barbosa & Isabel Jorge Cury; 232 p.; 1 webmail; 14 x 21 cm; br; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2002; página 226.
2. Idem; Vícios Privados, Benefícios Públicos? A Ética na Riqueza das Nações; revisores Renato Potenza
Rodrigues & Thaíse Costa; 264 p.; 1 E-mail; 1 webmail; 12,5 x 18 cm; br; Companhia de Bolso; São Paulo, SP; 2007;
páginas 178 e 236.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 650 verbetes; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014,
páginas 589 a 590, 638 a 640, 763 a 766 e 1.017.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 391, 566,
1.091, 1.359 e 1.386.
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; páginas 254 e 288.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008, página 722.
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PREVISÃO DA AUTOSSOBREVIDA
(AUTOPROEXOGRAMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A previsão da autossobrevida é a pesquisa realista, circunstanciada, minuciosa e cosmovisiológica do restante da vida intrafísica pessoal, concebida e executada pela conscin lúcida, em qualquer idade cronológica, objetivando o rendimento evolutivo dos autesforços.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra previsão vem do idioma Latim, praevidere, “ver antes; perceber;
descobrir”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo sobre provém do idioma Latim, super, “em cima de;
por cima de; acima de; mais do que; além de; ainda; sobre; demais; excessivamente; demasiadamente”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo vida deriva igualmente do idioma Latim, vita, “vida; vida humana; Humanidade; existência”. Surgiu no Século X.
Sinonimologia: 1. Previsão da autossobrevivência. 2. Autopesquisa do restante de vida.
3. Autoprognóstico existencial. 4. Avaliação organísmica. 5. Probabilidade cronológica da vida
humana.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo sobrevivência: autossobrevida; autossobrevivência; heterossobrevida; heterossobrevivência; sobrevida; sobrevivente; sobreviver; sobrevivo.
Neologia. As 3 expressões compostas previsão da autossobrevida, previsão da autossobrevida curta e previsão da autossobrevida longa são neologismos técnicos da Autoproexogramologia.
Antonimologia: 1. Alienação pessoal. 2. Autodispersividade. 3. Autoinconsciência
evolutiva. 4. Autoignorância evolutiva. 5. Autodesorganização. 6. Autocídio lento. 7. Autengano somático.
Estrangeirismologia: o checkup existencial; o struggle for life; o survival rate; a life expectancy pessoal; o aproveitamento do lifetime restante; o donner signe de vie.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à sobrevivência biológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a previsão da autossobrevida; a Prospectiva Pessoal; o autoprognóstico quanto ao tempo intrafísico restante; a autexpectativa de vida da máquina corporal em uso; a visão realística das autopotencialidades holossomáticas; a avaliação da autossobrevida; as expectativas de
sobrevida das populações contemporâneas afins; as influências genéticas; os fatores prognósticos;
as análises probabilísticas; o cronograma existencial final; o planejamento do tempo disponível;
a desdramatização da própria dessoma; o instinto de sobrevivência; a autocrítica máxima aplicada
às realidades pessoais; a Autoconscienciometrologia Teática; o conscienciograma; o proexograma; a previsão da sobrevida a partir das condições do soma no momento evolutivo; o cálculo de
sobrevida pelo nível da Imunologia Pessoal; a autanamnese; as doenças cronicificadas pessoais;
os acidentes; os traumas; o nível de estressamento pessoal; a poluição ambiental e o soma; a sobrevida no mesmo domicílio; os exercícios físicos regulares; os exames médicos regulares; a qualidade do sangue pessoal; a dieta alimentar pessoal; os estudos e atualizações permanentes dos
conhecimentos da Nutrologia; o fato de não ser inteligente brigar contra os fatos; o fato de tanto
a bulimia quanto a anorexia reduzirem a sobrevivência humana; o fato dos obesos dessomarem
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prematuramente; o fato dos centenários serem magricelas; o pé-de-meia; as reservas econômico-financeiras pessoais; a fase preparatória da vida de 1 aos 35 anos de idade; a fase executiva da
vida dos 36 aos 70 anos de vida; as potencialidades pessoais ainda desperdiçadas; as perspectivas
proexológicas; a evitação do perdularismo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as influências paragenéticas; as
autorretrocognições; a autexperiência com os retrossomas; a preparação do autorrevezamento
multiexistencial.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; a dieta vegetariana como princípio de ponta
conscienciológico; o princípio de não se deixar ser levado inconscientemente pela vida.
Codigologia: o código de sobrevivência das vidas em geral.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de aproveitamento do tempo
pessoal.
Voluntariologia: o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da aposentadoria.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo ressoma-dessoma-intermissão.
Enumerologia: a pesquisa da realidade consciencial pessoal; a autoinvestigação em
qualquer idade física; a análise nua e crua da própria existência; o levantamento do nível pessoal
no índice das faixas etárias; o autexame detalhado da saúde do soma; o balanço das atividades
físicas sadias; o inventário das autopensenizações úteis.
Binomiologia: o binômio Prospectiva-Profilaxia; o binômio Cronêmica-Proxêmica.
Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação autossobrevida-longevidade; a interação autossobrevida-gênero; a interação autossobrevida–peso
corporal; a interação autossobrevida–doenças coexistentes; a interação autossobrevida–saúde
psíquica; a interação autossobrevida–capacidade funcional; a interação autossobrevida–qualidade de vida.
Crescendologia: o crescendo evolutivo cronológico; o crescendo minimoréxis-maximoréxis.
Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio laboral curto prazo–médio prazo–longo prazo.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio dieta nutritiva–exercícios físicos–hábitos saudáveis–mente produtiva.
Antagonismologia: o antagonismo dia matemático / dia perdido.
Paradoxologia: o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial mínimo.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis das probabilidades; as leis da Fisiologia Humana.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia superada.
Holotecologia: a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexogramologia; a Somatologia; a Nutrologia; a Medicina; a Laboratoriologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Dessomatologia; a Autocriteriologia; a Determinologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Consciencioterapia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o geronte; o dessomante.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a geronte; a dessomante.
Hominologia: o Homo sapiens praevisor; o Homo sapiens longevitalis; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens
vigilans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens ordinatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: previsão da autossobrevida curta = a da pessoa na quarta idade; previsão
da autossobrevida longa = a da pessoa ainda jovem, sadia.
Culturologia: a Multiculturologia da vida saudável; a cultura da longevidade produtiva; a cultura evolutiva da Proéxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a previsão da autossobrevida, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
02. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
05. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
06. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Meio de sobrevida: Intrafisicologia; Neutro.
09. Soma: Somatologia; Neutro.
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10. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A PREVISÃO DA AUTOSSOBREVIDA APRESENTA ENORME RELEVÂNCIA A PARTIR DA MEIA-IDADE FÍSICA PARA
TODAS AS PESSOAS, HOMENS E MULHERES, DE QUALQUER FORMAÇÃO CULTURAL E BOM NÍVEL DE LUCIDEZ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma prever, racionalmente, o desenvolvimento provável dos fatos da própria vida? Já fez algum levantamento criterioso da autossobrevida?

Enciclopédia da Conscienciologia

17936

PRIMADO

DAS

AUTOPLANIFICAÇÕES
(PACIFISMOLOGIA)

PACIFICADORAS

I. Conformática
Definologia. O primado das autoplanificações pacificadoras é a condição prioritária de
emprego dos traços de personalidade sadios conquistados pela reciclagem do belicismo por meio
da qualificação da intencionalidade, projetada e redirecionada aos serviços interassistenciais nas
atividades do cotidiano por parte da consciência lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra primado vem do idioma Latim, primatus, “primeira ordem; preeminência; superioridade; excelência”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto
procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo plano deriva do idioma Latim, planus, “plano; igual; chão; nivelado”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo pacificador
provém igualmente do idioma Latim, pacificator, “pacificador”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Prioridade nas autoplanificações pacificadoras. 2. Primado do
aprimoramento pacificador. 3. Prioridade na desbrutalização da conscin.
Neologia. As 3 expressões compostas primado das autoplanificações pacificadoras, primado das autoplanificações básicas pacificadoras e primado das autoplanificações avançadas
pacificadoras são neologismos técnicos da Pacifismologia.
Antonimologia: 1. Despriorização da recin antibelicista. 2. Reincidência dos traços truculentos.
Estrangeirismologia: o know-how da cultura da paz; o uso do background holomnemônico do paracérebro; o novo status quo aprimorado pela atualização do curriculum vitae assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao uso evolutivo do holossoma.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – “A capacidade de dialogar e de trocar
argumentos, em vez de acusações recíprocas acompanhadas de insultos, está na base de qualquer pacífica convivência democrática” (Norberto Bobbio, 1909–2004).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação íntima; o holopensene pessoal do
autesclarecimento; a atenção contínua nas ações somáticas refletindo o pensene-padrão diário; os
genopensenes; a genopensenidade apaziguadora; os retropensenes; a retropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a revisão de atitudes e pensenes belicistas antes considerados
normais; a autopensenização fraterna; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; a autopensenização da concórdia ininterrupta; os pacipensenes; a pacipensenidade.
Fatologia: o primado das autoplanificações pacificadoras; o emprego do autodiscernimento no uso do soma; o ato de preferir dar a mão ao invés de dar as costas; o abrir mão das discussões infindáveis; o diálogo; a troca de opiniões primando pela conciliação; a vitória na conquista das amizades duradouras; o amadurecimento em trocar argumentos ao invés de provocações ou insultos; o fato de o Planeta ser agressivo e as conscins necessitarem de instrumentos rústicos para viverem nele; o autengano do gesto heroico do suicida; o fato de a conscin estar constantemente usando armas brancas nos afazeres do cotidiano a exemplo de facas, tesouras e estiletes; o exemplarismo do uso da força socorrista pelo bombeiro; a autodesconstrução das atitudes
brutas; a observação autorreeducativa do uso de pessoal treinado das forças armadas para combate às epidemias ao modo do ebola e dengue; a reciclagem do temperamento ditatorial; as autorreflexões a partir do uso dos aviões militares para distribuir alimentos; o fato de não fazer mais tem-
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pestade em copo de água; a troca da militância armada pelo esclarecimento; a atenção na linguagem corporal e coloquial; a boa educação acrescida da assistencialidade; a opção pela não-violência; o ato de recordar os bons momentos vividos para superar os conflitos; o aprendizado retrocognitivo; a oportunidade evolutiva ao renascer no Século XX de presenciar duas guerras mundiais
e ver o início efetivo dos movimentos pacifistas; a evitação das discriminações sociais e racistas;
a opção pela autocorreção com os julgamentos dos genocidas; a elaboração do dicionário de reconciliação incluindo vocabulário fraterno; a emocionalidade compreendida e domesticada;
o aperto de mão entre chefes de nação selando acordos de paz; o expurgo da violência automimética; a perspectiva de apaziguamento planetário na vigência do Estado Mundial; a priorização do
uso da inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as lembranças ontogênicas substituindo as paralembranças traumáticas; o campo interassistencial instalado pela
prática diária da tenepes; a ofiex; o patrimônio inigualável da holomemória; a condição de minipeça humana do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a Central Extrafísica da
Fraternidade (CEF); o início da reurbanização extrafísica (reurbex) confluindo para a pax universalis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos exemplos cosmoéticos arrastantes; o sinergismo reciclagem-lucidez; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante.
Principiologia: o princípio da autoconvivialidade sadia; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de a evolução não dar saltos; o princípio de a evolução individual
ser realizada em grupo; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio da autocatálise evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de generosidade; o código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da consciex reurbanizada; a teoria do amparo individual; a teoria do amparo grupal; a teoria da automimese bélica dispensável; a teática prioritária pacificadora; a teoria das autolibertações grupocármicas; a teoria da
Paracerebrologia.
Tecnologia: a técnica do diálogo e da diplomacia; a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão; a técnica da autodecisão em conviver em paz; a técnica de
colocar-se no lugar do outro; a técnica da retrospectiva cosmoética; a técnica da alcova blindada.
Voluntariologia: o serviço voluntário nas missões de resgate em catástrofes; o voluntariado na omunidade onscienciol gica osmoética nternacional (CCCI).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico Retrocognitarium; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Somatologia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito autogratificante da conquista de períodos de relativa pacificação
íntima; o efeito da alacridade ao experimentar o bem-estar do perdão; o efeito da impactoterapia
silenciosa desconstruindo pensenes beligerantes; o efeito centrípeto grupocármico-egocármico;
os efeitos extraordinários da ação fraterna; o efeito da longevidade intrafísica no amadureci-
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mento da conscin; a autoconscientização quanto aos efeitos autevolutivos das cognições utilizadas interassistencialmente.
Neossinapsologia: as neossinapses relativas à recuperação dos cons magnos; as neossinapses evoluídas prevalecendo sobre as retrossinapses belicistas; as neossinapses adquiridas
com a aprendizagem das experiências insatisfatórias; o desenvolvimento das neossinapses da tolerância.
Ciclologia: o ciclo contínuo da cultura das novas sinapses; o ciclo contínuo de sempre
relevar as ofensas; o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; os estágios
sucessivos do ciclo do desenvolvimento consciencial; o ciclo ascensão–queda dos poderios anticosmoéticos; o potencial para aprender mantido durante todo o ciclo etário humano; o ciclo belicismo-recin-autodiscernimento-pacifismo.
Enumerologia: a ausência de pensamentos conflituosos; a ausência de autassedialidade;
a ausência de emoções “mal paradas”; a ausência da heterassedialidade; a ausência da intoxicação
energética; a ausência de bloqueios patológicos; a pacificação íntima.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio pensar antes–agir depois;
o binômio negociação–equilíbrio de força; o binômio Opciologia-Decidologia; o binômio compreensão-interação; o binômio conscin calma–ambiente calmo; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação benevolência-diálogo; a interação estar em paz consigo–estar em paz com os outros; a interação elogio do diálogo–elogio da benevolência; a interação
prontidão-pacificação; a interação Pré-Intermissiologia–liderança interassistencial.
Crescendologia: o crescendo oratória eufemista–argumentação verbacionista; o crescendo bravura indômita–coragem consciencial; o crescendo elmo de guerreiro–capacete de
bombeiro; o crescendo olhos na caça–olhos no microscópio.
Trinomiologia: o trinômio crise-crescimento-reerguimento; o trinômio equilíbrio-ponderação-imperturbabilidade; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia; a tríade da erronia erro-engano-omissão; o trinômio bom caráter–convivialidade exemplar–força presencial
enriquecedora.
Polinomiologia: o polinômio solidariedade-generosidade-honestidade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo comedimento / precipitação; o antagonismo autoflagelo / autesclarecimento; o antagonismo comunicação melíflua facciosa / comunicação universalista; o antagonismo medo-pânico / coragem-abnegação.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin inteligente, mas truculenta; o paradoxo de
quanto mais pacificadora for a consciência, maior será a concessão ao grupo de assistidos; o paradoxo de a evolução das espécies ser competitiva e a consciência evoluir de maneira intercooperativa; o paradoxo de a consciência eterna necessitar do soma perecível para evoluir.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a democracia pura; a política dos
acordos de paz.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da interdependência consciencial; as leis regendo os direitos interconscienciais.
Filiologia: a paciofilia; a assistenciofilia; a reurbanofilia; a conscienciofilia; a recinofilia;
a pacienciofilia; a autodesassediofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do bonzinho; a síndrome do herói; a síndrome da insegurança; a síndrome da autossantificação.
Maniologia: a mania dos filmes de ação exibindo corpos teratológicos, a exemplo dos
super heróis brutamontes; a mania do rock heavy metal; a mania das tatuagens; a hoplomania.
Mitologia: o mito do bom selvagem.
Holotecologia: a serenoteca; a pacificoteca; a reurbanoteca; a retrocognoteca; a cosmoeticoteca; a maturoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Autocriticologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Paraprofilaxia; a Holorressomatologia; a Holossomatologia; a Grupocarmologia; a Cronoevoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacificadora; a conscin transcendente; a conscin do bem.
Masculinologia: o autodecisor; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a autodecisora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a maxidissidente ideológica; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens evolutiologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: primado das autoplanificações básicas pacificadoras = a opção prioritária de a conscin, homem ou mulher, usar o soma e o energossoma, com predomínio do laringochacra para mediar conflitos; primado das autoplanificações avançadas pacificadoras = a opção
prioritária de a conscin, homem ou mulher, priorizar a escrita tarística, com predomínio do mentalsoma.
Culturologia: a cultura da paz; a cultura da amizade; a cultura da fraternidade.
Assistenciologia. Dentre outras profissões assistenciais, convergentes com o primado
das autoplanificações pacificadoras, destacam-se as profissões de professor, médico e bombeiro,
sendo facilitadoras da autorreeducação de traços belicistas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o primado das autoplanificações pacificadoras, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Automutação: Recexologia; Homeostático.
03. Autopacificação tenepessista: Experimentologia; Homeostático.
04. Benignidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Código pessoal de generosidade: Paradireitologia; Homeostático.
06. Conduta desarmada: Pacifismologia; Homeostático.
07. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Egocentrismo compulsório: Egologia; Neutro.
Lastro subumano: Evoluciologia; Nosográfico.
Opção pela correção: Opciologia; Homeostático.
Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
Pax aeterna: Pacifismologia; Homeostático.
Périplo evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
Reciclagem do temperamento: Temperamentologia; Homeostático.
Taxologia das retrocognições: Retrocogniciologia; Neutro.

O PRIMADO DAS AUTOPLANIFICAÇÕES PACIFICADORAS
REPRESENTA MARCO EVOLUTIVO RUMO À AUTOPACIFICAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A EFETIVAÇÃO DAS
RECINS E PARA A REURBANIZAÇÃO DO PLANETA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem priorizando as autoplanificações pacificadoras nesta existência? Já considerou relevante refletir sobre o assunto?
Bibliografia Específica:
1. Bobbio, Norberto; O Tempo da Memória (De Senectute e altri Scritti Autobiografici); pref. Celso Lafer; revisores Angela Catello Branco; & Roberto Facce; trad. Daniela Versiani; 206 p.; 2 seções; 18 caps.; 1 E-mail; 2 apênds.;
ono.; 21 x 14 cm; br.; Editora Campus; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 3, 6, 7, 10, 12 e 53.
2. Keeley, Lawrence H.; A Guerra antes da Civilização (O Mito do Bom Selvagem); int. Maurício G. Righi;
revisoras Paula B. P. Mendes; et al.; trad. Fábio Faria; 398 p., 12 caps.; 1 E-mail; 5 fotos; 5 gráfs.; 5 ilus.; 23 tabs.;
1 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Realizações Editora; & Coleção Abertura Cultural; São Paulo, SP; 2011; páginas 99, 122,
137, 143 e 171.
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; página 97.

I. F.
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PRIMADO EVOLUTIVO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O primado evolutivo é a condição da realidade posta em primeiro lugar de
maneira inequívoca, inteligente, racional, lógica e teática por parte da consciência lúcida.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra primado vem do idioma Latim, primatus, “primeira ordem; preeminência; superioridade; excelência”. 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. Primazia evolutiva; prioridade evolutiva; priorização evolutiva.
02. Precedência evolutiva; precessão evolutiva; preeminência evolutiva. 03. Prevalência evolutiva. 04. Hegemonia evolutiva; supremacia evolutiva. 05. Ativismo evolutivo. 06. Escrutínio evolutivo. 07. Potencialização prioritária. 08. Antenação humana. 09. Holanálise; meganálise. 10.
Autocosmovisão evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos (neologismos) do vocábulo primado:
maxiprimado; miniprimado; Primadologia; primadológica; primadológico.
Neologia. As duas expressões compostas miniprimado evolutivo e maxiprimado evolutivo são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Despriorização evolutiva. 02. Apriorismose. 03. Xenofobia.
04. Acídia. 05. Autodisplicência. 06. Indiferentismo; primado da Nadalogia. 07. Alienação.
08. Autismo; isolacionismo. 09. Nostomania. 10. Misantropismo.
Estrangeirismologia: o in primo loco; o Prioritarium; o upgrade consciencial; o primado do recurso tecnológico top de linha; o principium incredulitatis; o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do primado evolutivo; os ortopensenes; a primazia
da ortopensenidade.
Fatologia: o primado evolutivo; a conquista primadológica; o primado do essencial;
o primado da lógica; a primazia do fundamental; a primazia de tempo; a primazia de espaço;
a primazia de ordem; a escolha do primado apropriado; as catarses intraconscienciais; a dissecção
analítica do autoproexograma; a magnitude do primado; as sutilezas dos primados; a hiperacuidade pessoal; as escolhas das autoprioridades essenciais; as autoprioridades evolutivas de ponta; as
vantagens da escolha ponderada do primado evolutivo; o objetivo pessoal prioritário; a priorização dos processos conscienciais; a Ciência das primazias pessoais; a abordagem mais prioritária
do momento evolutivo; os estudos prioritários da conscin; a hololucidez das prioridades; as renovações ou reciclagens existenciais mais prioritárias; o primado da tares; a hierarquização dos interesses; a precessão inteligente dos autodesempenhos; as aproximações simples; a racionalidade
como primoprioridade; o manual pessoal de prioridades (MPP); as verpons prioritárias da Conscienciologia; a ignorância ou autocognição quanto aos primados existenciais.
Parafatologia: as catarses multiexistenciais; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória.
Tecnologia: a técnica do detalhismo analítico; as autopriorizações técnicas proexológicas; a técnica da quantificação da qualidade do melhor.
Voluntariologia: o abertismo consciencial no voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Enumerologia: a pesquisa do primado; a abordagem do primado; a singularidade do
primado; o diagnóstico do primado; a lógica do primado; a ortopensenidade do primado; a perduração do primado.
Binomiologia: o binômio Prospectiva-Primadologia.
Interaciologia: a interação primadológica recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio Primadologia-Evoluciologia-Autoproexologia.
Antagonismologia: o antagonismo Regressiologia / Primadologia.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis; o primado das leis
racionais da Proexologia.
Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a parapsicofilia; a priorofilia;
a raciocinofilia; a criticofilia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da alienação parental.
Holotecologia: a socioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a gregarioteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Primadologia; a Autodiscernimentologia;
a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Autopriorologia; a Autocosmoeticologia; a Autocriteriologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens prevalens; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens experimentatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprimado evolutivo = a interassistencialidade cosmoética, autoconsciente; maxiprimado evolutivo = a interassistencialidade cosmoética, autoconsciente, magna, do
ser já tornado desassediado permanente total (desperto).
Culturologia: a integração multicultural; a cultura da Primadologia Evolutiva da
Cognópolis.
Taxologia. Sob a ótica da Primadologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de primados essenciais ou mais relevantes no universo da Holofilosofia da Conscienciologia:
01. Argumentologia: o primado da lógica da vida multidimensional permanente.
02. Atributologia: o primado do autodiscernimento sobre todos os atributos conscienciais.
03. Autocogniciologia: o primado do neoparadigma consciencial da autopesquisa racional, conscienciométrica, constante.
04. Autodiscernimentologia: o primado da macroconsciencialidade quanto às distinções das realidades do Universalismo.
05. Conviviologia: o primado da melhoria conjunta, mútua, de todas as consciências.
06. Cosmoeticologia: o primado da aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC).
07. Evoluciologia: o primado da consciência na condição inafastável da plenitude de serenidade da Serenologia.
08. Experimentologia: o primado da autopesquisa autocrítica, teática, progressiva.
09. Fatologia: o primado dos fatos ou realidades perante o desenvolvimento das pesquisas em geral.
10. Holomaturologia: o primado das interações concretas das sutilezas extrafísicas
mais furtivas (conscienciês, paramicrochip).
11. Interassistenciologia: o primado das megaprioridades interassistenciais.
12. Intrafisicologia: o primado da megagescon da escrita tarística no Terceiro Milênio.
13. Mentalsomatologia: o primado da intelectualidade participante e doadora.
14. Parapercepciologia: o primado da autolucidez parapsíquica produtiva.
15. Parassociologia: o primado das amizades interativas, seculares e milenares.
16. Pensenologia: o primado dos grafopensenes ortopensênicos interconectados.
17. Perfilologia: o primado da equanimidade nos autodesempenhos a partir dos megatrafores.
18. Politicologia: o primado do emprego da liberdade cósmica como direito consciencial no universo da megafraternidade.
19. Priorologia: o primado das prioridades da pacificidade insubstituível para todo momento evolutivo.
20. Proexologia: o primado da autoperseverança na busca do compléxis pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o primado evolutivo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
Megatares: Autopriorologia; Homeostático.
Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Prevalência: Autevoluciologia; Neutro.
Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

O PRIMADO DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL SE IMPÕE
À CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA QUANDO MAIS AUTOCONSCIENTE EM RELAÇÃO À EVOLUCIOLOGIA, À COSMOÉTICA, À CONVIVIOLOGIA E À INTERASSISTENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já escolheu atentamente a realidade prioritária
colocada como o primado autevolutivo? Qual? Há quanto tempo? Tem obtido êxito nos autodesempenhos?
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PRIMARISMO TÉCNICO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O primarismo técnico é a qualidade, estado ou condição da pessoa caloura,
ainda sem experiência do trabalho a ser desenvolvido de imediato.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo primarismo deriva do idioma Latim, primarius, “primeiro; principal”. Surgiu no Século XX. O vocábulo técnico vem do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte,
à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de determinada profissão”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Inexperiência técnica. 2. Incompetência profissional.
Neologia. As 3 expressões compostas primarismo técnico, miniprimarismo técnico e megaprimarismo técnico são neologismos teáticos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Traquejo técnico. 2. Experiência técnica. 3. Competência profissional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Respeitemos
quem trabalha.
II. Fatuística
Pensenologia: os tecnopensenes; a busca do ortopensene pessoal; a ampliação do holopensene pessoal; os embriopensenes; a embriopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: o primarismo técnico; os primeiros passos; a inexperiência; a imaturidade;
a autoinsuficiência primária; a paciência; a calourice; a cordialidade; o voluntariado; a necessidade de maiores informações no início; a hipoacuidade; o autenfrentamento; o achismo; a palpitometria; a ausência do autodesconfiômetro; a falta do semancol pessoal; a sondagem básica; os enganos; os fatores atenuantes; os contratempos; as intercorrências; os acidentes de percurso; o perfil-piloto; o trabalho prévio; os minidesempenhos; a hipotência adolescente; as armadilhas do desconhecido; a busca da experiência; os rumos da automaturidade; a fase da chapa quente; o primeiro tempo da aprendizagem; o segundo tempo da aplicação; o périplo da competência; a ASSINVÉXIS.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Enumerologia: a hipótese da tentativa inicial; o período básico de experiência; a exploração tateante do começo; a fase preparatória da vida humana; o primeiro passo da longa caminhada; a boa vontade sem experiência; a boa intenção sem autodiscernimento.
Binomiologia: o binômio educação formal–primeiro emprego.
Crescendologia: o crescendo megaincerteza-megacerteza.
Trinomiologia: o trinômio paciência-atenção-educação.
Polinomiologia: o polinômio trainee-júnior-pleno-senior.
Antagonismologia: o antagonismo rejeição pronta / absorção imediata; o antagonismo
teoria / prática; o antagonismo especialismo / generalismo.
Filiologia: a laborfilia; a neofilia; a sociofilia.
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Maniologia: a monomania.
Holotecologia: a apriorismoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Tecnologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Autopesquisologia; a Grupocarmologia; a Teaticologia; a Efebologia; a Hebelogia; a Hebiatria; a Enganologia; a Gerontologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consréu ressomada; a consciênçula; o ser assistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pesquisador imberbe; o foca; o calouro; o principiante; o amador; o novato; o estagiário; o trainee; o pupilo; o orientando; o jejuno; o bisonho; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o duplista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o consciencioterapeuta; o intelectual; o reciclante existencial;
o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador veterano; o proexólogo; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a pesquisadora jovem; a foca; a caloura; a principiante; a amadora; a novata; a estagiária; a trainee; a pupila; a orientanda; a jejuna; a bisonha; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a duplista;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a consciencioterapeuta; a intelectual; a reciclante existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora veterana; a proexóloga; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
activus; o Homo sapiens imperfector; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens sapiens;
o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprimarismo técnico sadio = a reação da pessoa caloura, mas tranquila, iniciando o grande trabalho; megaprimarismo técnico patológico = a reação da pessoa veterana, mas nervosa durante a consecução do antigo trabalho, completamente impaciente com os calouros.
Culturologia: as lacunas da formação cultural.
Lixões. Segundo a Experimentologia, o jovem pesquisador deve gerar lixões maiores em
comparação com o pesquisador veterano nas manifestações operacionais ou intelectuais.
Caracterologia. Dentro da Intrafisicologia, eis os 2 predomínios básicos dos conflitos
das gerações humanas quanto à didaxia:
1. Jovem: na conscin primária, liderada, ocorre o predomínio do crescendo mais heterodidatismo–menos autodidatismo.
2. Veterano: na conscin experiente, líder, ocorre o predomínio do crescendo mais autodidatismo–menos heterodidatismo.
Consultas. No início da vida intelectual ou profissional, evidentemente, o pesquisador
jovem, homem ou mulher faz mais consultas aos outros autores ou profissionais. Na maturidade
é muito melhor, pois faz mais consultas às fontes pessoais, em casa: notas, artigos, livros da própria lavra e da Inventariologia individual.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o primarismo técnico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
2. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
4. Autodisposição: Experimentologia; Neutro.
5. Balão de ensaio: Experimentologia; Neutro.
6. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
7. Desamarração: Conviviologia; Neutro.

AS PESSOAS EXPERIENTES E VETERANAS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DEVEM TER ÓBVIA COMPREENSÃO E PACIÊNCIA NATURAL PARA AJUDAR A QUEM ESTÁ COMEÇANDO, POIS TAMBÉM JÁ FORAM CALOURAS.
Questionologia. Você entende a intercompreensão? Você tem paciência, seja na condição de veterano no desempenho de trabalho antigo e também na condição de calouro no desempenho de trabalho novo?
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PRIMEIRA AÇÃO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A primeira ação é a postura ou ato inicial evolutivamente prioritário e desencadeador de outras ações no mesmo contexto evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo primeiro deriva do idioma Latim, primarius, “o primeiro (em posição); de primeira ordem”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo ação procede do mesmo idioma Latim, actio, “ação; movimento; feito; obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo;
auto; discurso; enredo”, de agere, “obrar; agir”. Apareceu igualmente no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Primeiro ato. 02. Primeira manifestação. 03. Primeira iniciativa.
04. Primeira atitude. 05. Primeira postura. 06. Primeira reação. 07. Primeira abordagem.
08. Primeiro enfoque. 09. Primeiro passo. 10. Primeiro interesse.
Neologia. As duas expressões compostas primeira ação inconsciente e primeira ação
autoconsciente são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 01. Segunda ação. 02. Terceira ação. 03. Segunda atitude. 04. Segunda reação. 05. Segunda abordagem. 06. Segunda iniciativa. 07. Segunda postura. 08. Segundo
enfoque. 09. Segunda manifestação. 10. Segundo passo.
Estrangeirismologia: o ato ad cautelam; o alea jacta est.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da retilinearidade autopensênica; as decorrências
positivas da retilinearidade dos pensenes; a autopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a primeira ação; a primeira reação interpessoal; a ação preliminar; o primeiro
passo na direção correta; o primeiro ato fundamental; o ato precedendo outros em tempo, lugar ou
importância; o preâmbulo da grande conquista; a introdução ao novo patamar; o primeiro impacto; a primeira ação conscientemente integrada com as próximas; a ação com prospectiva; a ação
de primeira classe; o primeiro ato da peça no teatro da vida humana; o primeiro episódio da série
proexológica; o lance inicial; o primeiro socorro interassistencial; o processo da ação intencional;
as ações críticas; o primeiro ato da série de outros entrosados da mesma ordem; o alinhamento
dos interesses; a prioridade da ordem das ações; a ação refletida; a ação pesando as consequências; o juízo de valor das coisas; a ação de autodiscernimento; a autoconsciência quanto ao fluxograma das ações pessoais próximas; a ação calculadamente desenvolvida; a ação interassistencial;
a ação cosmoeticamente frutífera; a pessoa habituada a executar a ação correta desde o início;
o primeiro passo correto da longa caminhada; a direção acertada; a intenção cosmoética; a retilinearidade cosmoética; a trilha correta; a abertura mentalsomática; a evitação inteligente das ações
secundárias; a reação em cadeia das ações; o raio de ação da própria ação; a ação virtuosa; o ato
nobilitante; a ação pessoal; a ação grupal; a sincronização dos atos pessoais; as autopriorizações
evolutivas; a agilização da eficácia pessoal; a prevenção lúcida; a fase preparatória da vida intrafísica; o exercício da sabedoria; a Prospectiva Teática.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim); a busca multidimensional do compléxis;
o prelúdio para a Interlúdio.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-realização a partir da primeira ação.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio das prioridades evolutivas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da primeira ação perdoadora e a prática da primeira ação amparadora.
Tecnologia: a técnica, estratégia ou logística da primeira ação; a técnica de pensenizar,
com autoconsciência, antes de falar.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o planejamento autoconsciente dos efeitos da ação.
Ciclologia: o ciclo natural das ações pessoais interativas.
Enumerologia: a ação preventiva; a primeira ação correta; a ação da abertura para
o melhor; a ação evolutiva calculadamente desenvolvida; a ação com prospectiva; a ação aceleradora do compléxis; a ação na hora certa, no lugar certo e na maneira certa.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação consciente das ações pessoais; a interação ação local–visão
global; a interação ponteiro consciencial–autodecisão.
Crescendologia: o crescendo na qualificação dos passos pessoais.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) simpatia-sintonia-sinergia; o trinômio vontade-decisão-deliberação.
Antagonismologia: o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo ação / inação;
o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo direção certa / contramão.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei de ação e reação.
Filiologia: a disciplinofilia; a neofilia; a determinofilia.
Holotecologia: a correlacionoteca; a sincronoteca; a cronoteca; a prioroteca; a experimentoteca; a analiticoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia;
a Intrafisicologia; a Multidimensiologia; a Paraprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o antenado mentalsomático.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a antenada mentalsomática.
Hominologia: o Homo sapiens primactor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autologicus;
o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: primeira ação inconsciente = o primeiro ato da série de outros, executado
sem refletir na sequência das manifestações; primeira ação autoconsciente = o primeiro ato da série de outros, executado refletidamente em relação à sequência das manifestações.
Culturologia: a cultura da retilinearidade pensênica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a primeira ação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
07. Primeira impressão: Autodiscernimentologia; Neutro.
08. Primeira onda: Experimentologia; Neutro.
09. Primeira preocupação: Autexperimentologia; Neutro.
10. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

A PRIMEIRA AÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO NÃO TRIVIAL NEM ROTINEIRA, MERECE ESPECIAL ATENÇÃO POR
PARTE DA CONSCIN LÚCIDA TENDO EM VISTA OS DIVIDENDOS OU PREJUÍZOS EVOLUTIVOS IMEDIATOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se preocupa com os efeitos imediatos das próprias ações? Você calcula as consequências dos próprios atos antes de executá-los?
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PRIMEIRA IMPRESSÃO
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A primeira impressão é o efeito direto, imediato, da influência moral, intelectual, artística, parapsíquica ou ação exterior sobre os órgãos dos sentidos e as parapercepções
da conscin, homem, mulher ou consciex, configurando determinado ponto de vista, opinião ou comentário.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo primeiro vem do idioma Latim, primarius, “o primeiro; de primeira ordem”. Apareceu no Século XIII. A palavra impressão deriva também do idioma Latim, impressio, “ação de calcar; marcar por pressão”, de impressum, e esta de impremere, “apertar sobre;
pesar sobre; firmar sobre; aplicar; imprimir; marcar; registrar”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Impressão inicial. 02. Primeira vista. 03. Primeira reação. 04. Primeira abordagem; primeiro contato; primeiro encontro. 05. Primeiro conceito. 06. Primeiro tempo. 07. Simpatia intelectiva. 08. Antipatia intelectiva. 09. Empatia cognitiva. 10. Afinidade
cognitiva; impressão-chave.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo impressão:
desimpressionar; impressionabilidade; impressionada; impressionado; impressionador; impressionadora; impressionamento; impressionante; impressionar; impressionativo; impressionável;
impressionismo; impressionista; impressionística; impressionístico; impressiva; impressível; impressividade; impressivo.
Neologia. As duas expressões compostas primeira impressão única e primeira impressão confirmada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Segunda impressão. 02. Segunda reação. 03. Segunda atitude.
04. Segundo contato. 05. Segunda abordagem. 06. Segundo tempo. 07. Segundo encontro.
08. Segundo conceito. 09. Impressão posterior. 10. Reinvestigação.
Estrangeirismologia: o close; o in primo loco; o ato ad cautelam.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Primeiras
impressões enganam.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da neofilia; a autorreceptividade aos neopensenes;
os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a primeira impressão; a primeira impressão favorável; a primeira impressão
dúbia; a primeira reação interpessoal; o primeiro momento; a primeira oportunidade; a primeira
tentativa de interpretação; a primeira hipótese; o primeiro tempo de preliminares; o impacto do
primeiro encontro; o primeiro interesse; o amor à primeira vista; o primeiro relacionamento; a primeira interpretação correta; a malinterpretação à primeira vista; a empatia ideológica à primeira
vista; a atratividade; o acolhimento pessoal; o reparo superficial; o reparo supervígil; as abordagens críticas; o conteúdo da intencionalidade; o achismo; o autodesconfiômetro; a dedução; a indução; a subestimação; a superestimação; a apriorismose; o fato de não existir a segunda chance
para causar a boa primeira impressão.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação
energética simpática (assim).
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da descrença.
Tecnologia: a técnica do aperitivo intelectual; a técnica da evitação da cultura inútil.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia.
Ciclologia: o ciclo da investigação independente.
Enumerologia: a primeira atitude; a primeira manifestação; o primeiro indício; a primeira evidência; a primeira conclusão; o primeiro passo; o primeiro tempo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação de interesses.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio (aliteração) simpatia-sintonia-sinergia.
Antagonismologia: o antagonismo primeira impressão correta / primeira impressão incorreta.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a síndrome de Stendhal.
Mitologia: a submissão pessoal a mitos.
Holotecologia: a experimentoteca; a cognoteca; a ideoteca; a sincronoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Cosmovisiologia; a Heterocriticologia; a Autocriteriologia; a Autocoerenciologia; a Descrenciologia; a Estupidologia.
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 personalidade antenada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o antenado mentalsomático.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a antenada mentalsomática.
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Hominologia: o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: primeira impressão única = a decorrente apenas do fato inicial, isolado,
sem confirmação posterior por meio de neovivências; primeira impressão confirmada = a decorrente de fatos posteriores vivenciados e confirmadores dos efeitos iniciais.
Culturologia: a cultura da racionalidade.
Ambiguologia. Há primeiras impressões com resultados ambíguos tanto positivos quanto negativos.
Aparenciologia. No âmbito da Conscienciometrologia, este autor-coordenador, na condição de conscin-cobaia, devido às próprias roupas brancas e à barba veneranda, é tomado erradamente, há décadas, à primeira vista, como sendo novo guru na praça, pelas pessoas superficiais.
Tais personalidades imaturas são enganadas pelas aparências, desconhecem o princípio da descrença e menosprezam as neoverpons conscienciológicas. Tal fato é bom para as pesquisas da
Conscienciologia, pois evita-se a perda de tempo com os esnobadores imaturos e também é bom
para os desatentos ainda carentes de experiências evolutivas em outras áreas menos relevantes
quanto aos resultados evolutivos. Cada conhecimento vem no tempo normal, quando acessível ao
discernimento pessoal.
Paraprofilaxiologia. O hábito de se evitar as leituras dos textos de autores com 4 ou
5 nomes próprios (nom du plume) pode ajudar o leitor, ou leitora, a poupar tempo dispensando as
imaturidades dos novatos inexperientes. Se tais escrevinhadores são imaturos ou orgulhosos
quanto ao próprio nome público, em geral são ainda mais inábeis nos textos redigidos. Neste
caso, o primeiro contato pode ser profilático e não apriorístico.
Titulologia. Há livros evidenciando imaturidades já pelo título. Outros são natimortos
ou lixos do pensamento. As vistas curtas do fanatismo e a mentalidade estreita das doutrinações
não têm senso de autodiscernimento. Fossilizam palavras. Caducam assuntos. Aprofundam repressões.
Taxologia. Eis 60 títulos de livros, alguns foram best-sellers, escritos com boa intenção,
boa vontade e razoável talento, mas sem o discernimento ideal evolutivo, podendo ser evitados
a fim de poupar o regressismo, portanto, desde a primeira impressão:
01. “Alicerce do Paraíso”.
02. “Amor e Ódio”.
03. “Aos Pés do Mestre”.
04. “Ascese Mística”.
05. “Calvário Redentor”.
06. “O Caminho do Discipulado”.
07. “O Caminho Para Deus”.
08. “O Céu e o Inferno”.
09. “A Ciência dos Sacramentos”.
10. “A Ciência Secreta”.
11. “As Ciências Ocultas”.
12. “A Conversão”.
13. “O Cristianismo Esotérico”.
14. “A Cruz de Caravaca”.
15. “Os Deuses da Bíblia”.
16. “A Doutrina Mística”.
17. “Encontro Diário Com Deus”.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

“O Enigma Sagrado”.
“Ensinos Esotéricos”.
“Escultores de Almas”.
“O Espírito do Mal”.
“Fantasmas do Ocultismo”.
“A Fé Que Me Guia”.
“Fisiognomonia e Frenologia”.
“Guia do Pregador”.
“O Homem e o Sobrenatural”.
“O Ideal Iniciático”.
“O Imenso Poder da Hipnose”.
“A Iniciação ao Hermetismo”.
“Irmãos Contra Irmãos”.
“No Limiar de Uma Nova Era”.
“O Livro Completo dos Sonhos”.
“Um Livro de Crenças”.
“O Livro do Feiticeiro”.
“Às Margens do Rio Sagrado”.
“Mensagens de Marte”.
“Minha Preparação Para Ganímedes”.
“O Mistério da Morte”.
“Os Poderes Mágicos das Joias”.
“Poemas Para Rezar”.
“A Possessão Diabólica”.
“Primícias do Reino”.
“Profanos e Iniciados”.
“Queda e Salvação”.
“A Religião da Humanidade”.
“A Revelação de Ramala”.
“Ritual de Aprendiz”.
“A Sacerdotisa da Lua”.
“Sai Baba, o Homem dos Milagres”.
“O Simbolismo da Luz”.
“Os Símbolos da Ciência Sagrada”.
“Sincretismo Religioso”.
“Sublime Expiação”.
“Supremas Revelações”.
“O Templo de Satã”.
“Teurgia e Magia Prática”.
“Nos Umbrais do Além”.
“Verdades Imortais”.
“As Virgens-Mães”.
“Nas Voragens do Pecado”.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a primeira impressão, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
03. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
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Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.
Primeira onda: Experimentologia; Neutro.
Primeira preocupação: Autexperimentologia; Neutro.
Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

A PRIMEIRA IMPRESSÃO, OBVIAMENTE, DEVE SER
SEMPRE ACEITA COM CAUTELA E RESTRIÇÃO TENDO
EM VISTA OS ENGANOS DOS SENTIDOS E, NÃO RARO,
A PRECARIEDADE DE TEMPO E ESPAÇO DAS ANÁLISES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, confia na qualidade das próprias primeiras impressões? O número de acertos a respeito é superior ao número de enganos?
Bibliografia Específica:
1. Pitkin, Walter B.; Breve Introdução à História da Estupidez Humana (A Short Introduction to the History
of Human Stupidity); trad. Edison Carneiro; 434 p.; 6 caps.; 13 enus.; 1 estatística; 1 tab.; 71 refs.; 21 x 13,5 x 4 cm; br.;
Editora Prometeu; São Paulo, SP; 1943; páginas 284 e 285.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 138.
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PRIMEIRA ONDA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A primeira onda é o movimento tecnológico, industrial, comercial e, obviamente, social da apresentação de algum artigo ou mercadoria recém-lançado no mercado e aceito
de imediato, sem maiores análises pela conscin usuária, consumista, participante, entusiasta ou
mesmo vidiota.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo primeiro vem do idioma Latim, primarius, “o primeiro; de primeira ordem”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo onda deriva também do idioma Latim, unda,
“água em movimento; vaga; agitação; tempestade; ondas de ar; agitação de multidão”. Surgiu
igualmente no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Primeira onda comercial. 2. Primeira onda tecnológica. 3. Primeira
onda social. 4. Primeira onda sociotecnológica.
Neologia. As duas expressões compostas primeira onda leve e primeira onda pesada são
neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Segunda onda comercial. 2. Segunda onda tecnológica. 3. Segunda
onda social. 4. Segunda onda sociotecnológica.
Estrangeirismologia: o new gadget, o novo equipamento; o artigo top de linha; o new
look; a new fashion; a fashion victim.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a primeira onda; a crista da onda; a primeira geração tecnológica; a primeira
série do modelo novo de carro; a novidade do momento; a compulsão do megaconsumismo; o novidadismo; a queda na tentação do momento; o carro pessoal do ano; a voracidade consumista;
a hipocondria consumista; a bulimia consumista; o capitalismo selvagem; a Tecnologia movida
a cifrão (as mazelas da Tecnologia); o balão de ensaio público; os últimos lançamentos consecutivos; a automotivação; o interesse pela coisa nova; o sonho dourado de consumo; a instabilidade dos gostos pessoais; o achismo; o palpitismo; o impulsivismo; a inexperiência; os arrebatamentos impetuosos; a sofreguidão; o açodamento; a impulsividade; a precipitação; o ansiosismo;
o transtorno da ansiedade generalizada (TAG); a credulidade; a sugestibilidade; o ato de quebrar
a cara; a frustração; a subavaliação dos fatos; o autodesconfiômetro; o automancômetro; o semancol; a prudência; a Era da Omninformação; a Socin ainda patológica; a pesquisa insubstituível; a busca; o inquérito; a averiguação.
Parafatologia: o assédio das consciexes energívoras; a heterassedialidade.
III. Detalhismo
Principiologia: a falta do princípio da descrença.
Enumerologia: a neoárea; o neoempreendimento; a neoideia; a neoperspectiva; a neotécnica; a neotecnologia; a neoverpon.
Binomiologia: o binômio ousadia-sensatez; o binômio excesso de possibilidades–escassez de discernimento; o binômio Tecnologia-Paratecnologia.
Trinomiologia: o trinômio fugaz-perene-multidimensional.
Antagonismologia: o antagonismo acumulativo fartura / escassez.
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Politicologia: a tecnocracia.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a criticofobia.
Maniologia: a neomania; a riscomania; a egomania; a onemania; a oniomania; a modamania.
Holotecologia: a tecnoteca; a egoteca; a oniroteca; a evolucioteca; a proexoteca; a intermissioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Sociologia; a Tecnologia; a Industriologia; a Ludopatologia; a Autovitimologia;
a Intencionologia; a Paraprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin inconsciente; a personalidade novidadeira; a conscin abastada;
a pessoa ludopata; a conscin eletronótica; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente;
a consciênçula; a protoconsciência; a massa humana impensante.
Masculinologia: o superconsumista; o usuário; o esbanjador; o perdulário; o achista;
o jovem inexperiente; o vidiota; o bibliota; o consumidor da primeira hora; o consumidor número
1; o apriorota; o assistido; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o interneteiro afobado; o publicitário.
Femininologia: a superconsumista; a usuária; a esbanjadora; a perdulária; a achista; a jovem inexperiente; a vidiota; a bibliota; a consumidora da primeira hora; a consumidora número
1; a apriorota; a assistida; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a interneteira afobada; a publicitária.
Hominologia: o Homo sapiens consumptor; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
vulgaris; o Homo sapiens avidus; o Homo sapiens ludopathicus; o Homo sapiens inconsciens;
o Homo sapiens temerarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: primeira onda leve = o novo carro, zero quilômetro, da primeira série de
fabricação, recém-lançado na praça pela fábrica e adquirido pela conscin consumista; primeira
onda pesada = o novo medicamento recém-lançado nas farmácias pelo laboratório multinacional
e ainda dependente dos testes finais nos próprios pacientes ou usuários – nunca se sabe com certeza, veja as bulas –, adquirido e usado pela conscin consumista ou mesmo hipocôndrica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a primeira onda, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Achismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Balão de ensaio: Experimentologia; Neutro.
05. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
07. Hipocondria: Parapatologia; Nosográfico.
08. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.

17958

Enciclopédia da Conscienciologia

09. Interesse: Autodiscernimentologia; Neutro.
10. Ludopatia: Parapatologia; Nosográfico.

A ACEITAÇÃO IMEDIATA E ENTREGA À PRIMEIRA ONDA
DA COISA NOVA APONTA O BAIXO NÍVEL DO AUTODISCERNIMENTO DA CONSCIN, HOMEM OU MULHER,
PREFERINDO A RISCOMANIA E NÃO A SENSATEZ.
Questionologia. Você já embarcou em alguma primeira onda sociotecnológica? Quais
foram os resultados?
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PRIMEIRA PREOCUPAÇÃO
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A primeira preocupação é a impressão inicial vivenciada ou a atenção dirigida exclusivamente pela conscin ao conhecer alguém ou inteirar-se de alguma realidade ou fato.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo primeira vem do idioma Latim Clássico, primarius, “o primeiro
(em posição); de primeira ordem”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo preocupação deriva também do idioma Latim, praeoccupatio, “ocupação prévia (de algum lugar)”, de praeoccupare, “ser
o primeiro a ocupar, a invadir; apoderar-se antecipadamente de; preceder; fazer com antecipação”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Primeiro interesse. 02. Primeira atitude. 03. Primeira postura.
04. Primeira manifestação. 05. Primeira iniciativa. 06. Primeira reação. 07. Primeira afirmação.
08. Primeiro enfoque. 09. Primeiro passo. 10. Primeiro expediente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo preocupação: despreocupação; despreocupada; despreocupado; despreocupar; megapreocupação; preocupada; preocupado; preocupante; preocupar; superpreocupada; superpreocupado.
Neologia. As duas expressões compostas primeira preocupação primária e primeira
preocupação superior são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 01. Primeira despreocupação. 02. Primeiro desinteresse. 03. Segunda
preocupação. 04. Segunda atitude. 05. Segunda postura. 06. Segunda manifestação. 07. Segunda iniciativa. 08. Segunda reação. 09. Segunda afirmação. 10. Segundo passo.
Estrangeirismologia: o ato ad cautelam.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autopriorizações evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há megapreocupações injustificáveis.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a primeira preocupação; o capricho infantil; o engano da inexperiência;
a consideração inoportuna; o desvelo pelo dispensável; o empenho pela aparência; o pichamento
pelo desimportante; a ideia fixa deslocada; a observação desfocada; a opinião antecipada ou extemporânea; o receio sem fundamento; as impressões erradas à primeira vista; o açodamento da
imaturidade consciencial; a preocupação central surgida antes da hora; os sinais da preocupação
capital sem razão; o patrulhamento a partir da apriorismose; o excesso de zelo pelo pior; a absorção pessoal pela ideia secundária; a evitação de se priorizar o secundário; a ação patológica de se
colocar, em primeiro lugar, a inconsistência; a preocupação obsessiva; a sobreposição do pensamento infeliz dominante; a antecipação temerária do achismo; a opinião antecipada preconceituosa; a automotivação ectópica; a minitrava evolutiva; a inquietação intelectual sem causa racional;
a criação do problema inútil; a cisma sem razão; a demonstração pública da ignorância pessoal; os
resultados constrangedores do desconhecimento dos fatos; os mecanismos de defesa do ego
(MDE); a necessidade da desencafifação com as molduras dos quadros; a Higiene Consciencial;
as autorreflexões precedendo a fala; a busca do essencial em todas as realidades.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego teático
da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio das prioridades evolutivas.
Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da fôrma holopensênica pessoal.
Tecnologia: a técnica serenológica de não se precipitar nunca; a técnica de pensenisar
antes de falar.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Enumerologia: o senso crítico pobre; a inconsciência autocrítica; o antidiscernimento;
o antilogismo; a monovisão parcelada; o intolerantismo; o ignorantismo.
Binomiologia: o binômio intencionalidade-interesse; o binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação autoconhecimento-heteroconhecimento; a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais; a interação conteúdo-forma.
Crescendologia: o crescendo autopontualidade–autorganização.
Trinomiologia: o trinômio interpretação-argumentação-dialética; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio intelectualidade–desinibição–força presencial.
Antagonismologia: o antagonismo preocupações irrelevantes / iniciativas relevantes;
o antagonismo interesses frívolos / interesses vitais; o antagonismo posicional primeiro / último;
o antagonismo falar em pensar / pensar para falar; o antagonismo cálculo / impulso; antagonismo racionalidade / instintividade; o antagonismo lícito / ilícito; o antagonismo verdadeiro /
falso.
Politicologia: a vulgocracia; a argumentocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a disciplinofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Mitologia: a submissão pessoal a mitos.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a criticoteca; a prioroteca; a analiticoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autopriorologia; a Comunicologia; a Coloquiologia; a Refutaciologia; a Enganologia; a Desviologia; a Contradiciologia; a Falaciologia;
a Criticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; os blogueiros; os orkuteiros; os chateiros; os interneteiros.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; as blogueiras; as
orkuteiras; as chateiras; as interneteiras.
Hominologia: o Homo sapiens primopraeoccupator; o Homo sapiens avidus; o Homo
sapiens acriticus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens antilogicus; o Homo sapiens
infantilis; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: primeira preocupação primária = a sobrevivência humana, instintiva,
pessoal; primeira preocupação superior = a autevolução por meio da interassistencialidade.
Culturologia: a cultura do pragmatismo evolutivo.
Priorologia. Segundo a Holomaturologia, em plena luta contra o apagão de ideias, ou
o blecaute da inteligência, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 posicionamentos prioritários,
mais racionais, para as conscins interessadas na evolução consciencial:
01. Assistenciologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com o assistente
(ser desperto, amparador) e sim com o assistido (carente, necessitado).
02. Autopesquisologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com o neoparadigma consciencial e sim com as autopesquisas e a vida continuada depois da desativação do
próprio corpo humano (autodessoma), inevitável, menosprezada pelos cientistas convencionais.
03. Conteudologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com a forma (Semântica, Coloquiologia) e sim com o conteúdo da comunicação (Conteudística, ideia, esclarecimento, tares) pessoal ou de outrem.
04. Exemplarismo. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com a pessoa física do pesquisador e sim com os exemplos pessoais (bons ou maus) apresentados pela conscin
(homem ou mulher) veterana.
05. Megafocologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com o detalhe
desprezível (a peninha no chapéu para atrapalhar) e sim com a meta principal (megafoco) do empreendimento em vista.
06. Morfologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com a forma ou os
neologismos (Terminologia, Orismologia) e sim com a autocompreensão das hipóteses e teorias
(neoconstructos, verpons) propostas através dos mesmos a fim de refutá-los ou admiti-los.
07. Potenciologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com os conscienciólogos, em si, e sim com as obras (boas ou menos boas) de tais personalidades.
08. Saldologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com o saldo da Ficha
Evolutiva Pessoal do companheiro evolutivo, ao lado, e sim com o saldo da própria FEP.
09. Somatologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com o visual (fisionomia, silhueta) do voluntário recém-chegado (velho, novo, feio, bonito) e sim com os potenciais
(dons, talentos) da personalidade em foco.
10. Verponologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com as ideias
avançadas apresentadas e sim com as possíveis aplicações práticas, imediatas ou úteis das
mesmas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a primeira preocupação, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
04. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
05. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
06. Interesse: Autodiscernimentologia; Neutro.
07. Orismologia: Comunicologia; Neutro.
08. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
09. Primeira onda: Experimentologia; Neutro.
10. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A AUTOLUCIDEZ E A FORÇA PRESENCIAL EXERCEM
VIGOROSA INFLUÊNCIA SOBRE A QUALIDADE DA
PRIMEIRA PREOCUPAÇÃO DE TODA CONSCIN, MESMO
A MAIS ENTROSADA COM A VIDA MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cogitou da qualidade da primeira preocupação
na própria vida física-extrafísica? Chegou a qual conclusão?
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PRIMEIRO DISCERNIMENTO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O primeiro discernimento é o ato ou a atitude inicial de inteligência evolutiva na qual a conscin lúcida põe o próprio ego em plano secundário, exaltando a interassistencialidade direta, teática, às consciências, sem quaisquer influências materialistas, religiosas, sectárias
ou místicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo primeiro vem do idioma Latim, primarius, “o primeiro (em posição); de primeira ordem”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo discernimento deriva também do
idioma Latim, discernere, “separar; escolher apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Primeiro ato de discernimento. 2. Ato inicial de discernimento.
3. Primodiscernimento.
Neologia. As 3 expressões compostas primeiro discernimento, primeiro discernimento
adolescente e primeiro discernimento adulto são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Primeiro ato errado. 2. Ato de incompetência.
Estrangeirismologia: a relação early right understanding–first step in tehe fight direction; o megalocus da intencionalidade; a apex mentis; o strong profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a disciplina autopensênica na manutenção do megafoco evolutivo; os holopensenes expansores do discernimento influindo nos acertos conscienciais.
Fatologia: o primeiro discernimento; o ato de desatar a estrutura do próprio ego; o exame fundamental; o primeiro passo correto da caminhada proexológica; a tendência maior ao acerto; a reação em cadeia de discernimentos levando ao compléxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o primevo discernimento autevolutivo na aceitação das recins pró-Cursos Intermissivos; a autossustentação holossomática do primeiro discernimento.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tino-tirocínio-inteligência-praticidade; o sinergismo autocognição-autolucidez-autodiscernimento-Autocosmoética funcionando nos limites conscienciais máximos.
Principiologia: o princípio da evolução interassistencial dinâmica; o princípio da descrença; o princípio de buscar o melhor para o maior número de consciências; o princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); o princípio evolutivo de pensar antes de agir; o princípio cosmoético da economia de males.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado integralmente.
Teoriologia: a desamarração gradativa dos grilhões interconscienciais da teoria das interprisões grupocármicas.
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Tecnologia: as técnicas do conscienciograma aplicadas; a ação tecnicamente irretocável; a técnica do detalhe irretocável; a técnica de viver cosmoeticamente; a técnica do emprego
correto do autodiscernimento; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da invéxis.
Voluntariologia: a meta do voluntariado conscienciológico; o autatilamento aplicado ao
voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da holomaturidade manifesto plenamente pelo holossoma; o efeito
anticulpa da atitude irretocável; os efeitos profiláticos do senso do autodiscernimento; os efeitos
das decisões pessoais no ciclo início-meio-fim.
Neossinapsologia: a busca pelas neossinapses dos cons magnos; a aplicação vivencial
das neossinapses das verdades relativas de ponta.
Ciclologia: o ciclo da autoconsciencialidade ignorância-autolucidez-cosmoconsciência;
o ciclo autodiscernimento inicial–autopreparação holossomática–autorretificações cosmoéticas–
–ortocompetência fixada.
Enumerologia: a distinção primordial entre a virtude e o vício; a distinção primordial
entre o novo e a mesmice; a distinção primordial entre o essencial e o acessório; a distinção primordial entre o racional e o irracional; a distinção primordial entre o definitivo e o transitório;
a distinção primordial entre o verdadeiro e o falso; a distinção primordial entre o evolutivo
e o regressivo.
Binomiologia: o binômio teática-verbação; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio primeiro discernimento–decisão prioritária.
Interaciologia: a interação competência-eficiência; a interação autodiscernimento maduro–megapriorização evolutiva; a interação autodiscernimento teático–megacoerência consciencial; a interação autodiscernimento cosmovisiológico–megaprofilaxia dos enganos.
Crescendologia: o crescendo evolutivo em quantidade e qualidade das atitudes irretocáveis pessoais.
Trinomiologia: o trinômio da decisão assim-aqui-já; o trinômio comportamental sem
reparo–sem retoque–sem rebarba; o trinômio da holomaturidade pessoal biológica-emocional-intelectiva; o discernimento com precedência no trinômio tempo-lugar-importância.
Polinomiologia: o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade firme–intenção cosmoética–autorresolução interassistencial.
Antagonismologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis o primeiro ato de discernimento
da conscin lúcida com a síntese objetiva do antagonismo nó / nós:
1. Nó: o eu, o ego, o egão, o umbigão, o egocentrismo infantil, a autorregressão.
2. Nós: as outras consciências, os compassageiros evolutivos, a Humanidade, a interassistencialidade, a autevolução.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço cognitivo aplicada à autolucidez nas autodecisões
evolutivas.
Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a proexofilia; a ortofilia; a conscienciofilia; a cienciofilia.
Sindromologia: os constantes desvios no primeiro discernimento na síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;
a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a mnemoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciologia; a Autolucidologia; a Autopercucienciologia; a Taquipsicologia; a Mentalsomatologia;
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a Homeostaticologia; a Parapercepciologia; a Ortopensenologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o autodecisor lúcido.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a autodecisora lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens logicus;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo
sapiens hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: primeiro discernimento adolescente = o primeiro ato de discernimento
interassistencial demonstrado voluntariamente pelo adolescente, a jovem ou o rapaz, em geral na
condição da inversão existencial intermissivista pré-ressomático; primeiro discernimento adulto =
o primeiro ato de discernimento interassistencial demonstrado voluntariamente pela pessoa adulta, homem ou mulher, em geral intermissivista pré-ressomático.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da ortopriorização.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o primeiro discernimento, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Ajuizamento pessoal: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antagonismologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Autoconsciencialidade ascendente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Medida justa: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Pertinência evolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Primeira ação: Autexperimentologia; Neutro.

A DIFERENÇA TEÁTICA ENTRE O NÓ E O NÓS, COMO
EXPOSTA AQUI, É DEMONSTRAÇÃO DAS MAIS SIGNIFICATIVAS QUANTO AO NÍVEL EVOLUTIVO DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, HOJE, NESTA ATUALIDADE TERRESTRE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desatou o nó do próprio egão? Desde quando?
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PRIMEIRO TEMPO EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O primeiro tempo evolutivo é a autovivência por parte da conscin lúcida da
programação existencial (proéxis), com inteira conscientização do tempo, fase ou período exato
do autodesenvolvimento.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo primeiro vem do idioma Latim, primarius, “o primeiro; de primeira ordem”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo tempo deriva do mesmo idioma Latim, tempus,
“tempo; estação, ocasião; oportunidade; circunstância”. Apareceu também no Século XIII. A palavra evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Primeiro tempo preliminar. 2. Período evolutivo inicial. 3. Fase de
autodesenvolvimento rudimentar. 4. Binômio evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas primeiro tempo evolutivo, primeiro tempo evolutivo primário e primeiro tempo evolutivo superior são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Segundo tempo evolutivo. 2. Colheita intrafísica; terceiro tempo
evolutivo. 3. Colheita intermissiva; quarto tempo evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da responsabilidade evolutiva; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
ditames do Curso Intermissivo (CI) Pré-ressomático Pessoal.
Fatologia: o primeiro tempo evolutivo; o primeiro tempo preliminar; o período preliminar da proéxis; a fase rudimentar da proéxis; as execuções a curto, médio e longo prazos; a adultidade; a meia-idade; a terceira idade; a escala das prioridades evolutivas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade
lúcida; o autoparapsiquismo.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio autodiscernimento-autevolução; o binômio preparação-realização.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio proéxis-compléxis-maximoréxis.
Antagonismologia: o antagonismo tempos / contratempos.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Filiologia: a proexofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a proexoteca; a intermissioteca; a teaticoteca; a experimentoteca; a cronoteca; a recexoteca.
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Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Cronêmica; a Paracronologia; a Prospectiva;
a Vivenciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Proexologia; a Teaticologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o ex-aluno do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o tenepessista;
o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a ex-aluna do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a tenepessista;
a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens praerressomaticus; o Homo sapiens projectius; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens prioritarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: primeiro tempo evolutivo primário = o da conscin lúcida; primeiro tempo evolutivo superior = o do ser desperto.
Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 14 tipos
de manifestações conscienciais, gerais e comuns do primeiro tempo evolutivo, em geral:
01. Assistencialismo: antes da Assistenciologia.
02. Autassedialidade: antes da autodesassedialidade.
03. Consciênçula: antes da consciência poliédrica.
04. Fase preparatória da proéxis (1 a 35 anos de idade): antes da fase executiva (36
a 70 anos de idade).
05. Gestação somática (gessom): antes da gestação consciencial (gescon).
06. Grupocarmalidade: antes da policarmalidade pessoal.
07. Porão consciencial: antes da holomaturidade consciencial.
08. Promiscuidade afetiva: antes da constituição da dupla evolutiva.
09. Reciclagem existencial (recéxis): antes da reciclagem intraconsciencial (recin).
10. Ser assistido (evoluciente): antes de ser assistente (consciencioterapeuta).
11. Subcérebro abdominal: antes da descoberta da Paracerebrologia.
12. Tarefa da consolação (tacon): antes da tarefa do esclarecimento (tares).
13. Varejismo consciencial: antes do atacadismo consciencial.
14. Vínculo empregatício: antes do vínculo consciencial do voluntariado.
Mentalsomaticidade. Pelos conceitos da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 tipos de manifestações conscienciais comuns do primeiro tempo evolutivo,
quanto ao emprego dos atributos do paracorpo do autodiscernimento, o mentalsoma:
01. Acuidade vulgar: antes da hiperacuidade.
02. Atenção ordinária: antes da atenção dividida.
03. Bissociação de ideias: antes da megassociação cosmovisiológica de ideias.
04. Curso formal humano: antes do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
05. Dicionário cerebral sinonímico: antes do dicionário cerebral, analógico, poliglótico.
06. Eumatia: antes da paraeumatia.
07. Heterocrítica: antes da autocrítica rigorosa.
08. Heteroparapsiquismo: antes da Autoparapercepciologia.
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09. Neossinapses: antes das paraneossinapses.
10. Paradigma convencional: antes do paradigma consciencial.
11. Raciocínio simplista: antes da erudição orismológica.
Energossomaticidade. No contexto da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 5 tipos de manifestações conscienciais comuns do primeiro tempo evolutivo, quanto ao
emprego das energias consciencias (ECs) por parte da consciência:
1. Abuso das energias conscienciais: antes da primavera energética (primener).
2. Bloqueios energéticos cerebrais: antes da Higiene Consciencial.
3. Heterassédio pessoal: antes do estado vibracional (EV) profilático.
4. Ignorância energética: antes da sinalética energética pessoal.
5. Iscagem assistencial inconsciente: antes da autodesperticidade.
Tempos. De acordo com a Proexologia, eis, por exemplo, na ordem evolutiva, 4 tempos
da consecução da programação existencial (proéxis), em si:
1. Proéxis: o primeiro tempo.
2. Moréxis: o segundo tempo.
3. Maximoréxis: o terceiro tempo.
4. Multimaximoréxis: o quarto tempo.
Saída. A partir da Conscienciometrologia, a saída do primeiro tempo evolutivo demarca
o momento crítico exato da viragem evolutiva da conscin dinâmica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o primeiro tempo evolutivo, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
4. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
5. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
6. Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
7. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

IMPORTA SEMPRE IDENTIFICARMO-NOS INDIVIDUALMENTE EM QUAL TEMPO EVOLUTIVO ESTAMOS HOJE, AQUI-E-AGORA, EM CADA SETOR DO DESENVOLVIMENTO
DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL COSMOÉTICA.
Questionologia. Você já ultrapassou o primeiro tempo evolutivo, preliminar, em todos
os departamentos magnos da proéxis evolutiva? Ainda falta algum setor para ser abordado por
você?
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PRIMEIRO VERBETE
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O primeiro verbete é a entrada componente da Enciclopédia da Conscienciologia escrita pela conscin, homem ou mulher, intermissivista ou não, neoverbetógrafa estreante,
a partir da autopesquisa de tema relevante, apresentada no Tertuliarium da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), objetivando o gruporrevezamento multiexistencial evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo primeiro vem do idioma Latim, primarius, “o primeiro (em posição); de primeira ordem”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo verbo deriva também do idioma Latim, verbum, “palavra, vocábulo, termo, expressão”, opondo-se a res, “coisa; realidade”. Apareceu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, surgiu no Século XV. O vocábulo verbete apareceu em
1881.
Sinonimologia: 1. Primoverbete. 2. Verbete inaugural. 3. Primeira gescon verbetográfica. 4. Primeiro autorado verbetográfico.
Neologia. As duas expressões compostas primeiro verbete básico e primeiro verbete
avançado são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Primeiro artigo. 2. Primeira tese. 3. Primeiro livro.
Estrangeirismologia: o ato de sair do stand by e dar o primeiro passo; o incentivo do
amparador de função por meio dos insights; a conviviofilia no Tertuliarium; a expertise em autocrítica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autexperimentologia Compartilhada.
Coloquiologia: a agulha puxa a linha; o bicho não é tão feio quanto parece; a ação de
não deixar para depois o que pode fazer agora; a condição de na casa de ferreiro, o espeto é de
pau; o ato de ficar de olho no peixe e o outro no gato.
Ortopensatologia: – “Tertúlias. As tertúlias de duas horas diárias, ininterruptas, estruturam a melhor técnica e prática para pesquisas, debates e intercompreensão entre as pessoas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade verbetográfica; o holopensene pessoal da Experimentologia; o holopensene pessoal da Descrenciologia; o holopensene
pessoal da Cosmovisiologia; o holopensene grupal verbetográfico; o holopensene da pesquisa
e autopesquisa; o holopensene das ideias intermissivistas; os genopensenes; a genopensenidade;
os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o holopensene pessoal do tertuliano
e do teletertuliano assíduos; o holopensene pessoal do verbetógrafo tarístico; a pensenidade compartilhada com o grupo evolutivo, respeitando o timing consciencial; o predomínio do pen do
pensene mantendo o continuísmo verbetográfico; a autopensenização na retrospectiva dos fatos
e parafatos; o pen e o ene do pensene nos neodesafios com perseverança na premissa “devagar
também se chegar longe”; a valorização, importância e qualidade da tares grafopensênica; a irresistibilidade grafopensênica; a Enciclopédia da Conscienciologia vincada no holopensene pessoal
sendo senha para a próxima ressoma.
Fatologia: o primeiro verbete; as pesquisas, reflexões e autorreflexões sobre o tema escolhido para a estreia; as autexperiências do neoverbetógrafo compartilhadas pela primeira vez
entre compassageiros evolutivos; a rotina mentalsomática na confecção do verbete inicial; a escrita prazerosa e homeostática; o empenho na assiduidade às tertúlias sendo ganho imensurável de
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conhecimentos e recuperação de cons; o ato de inserir-se na Enciclopédia da Conscienciologia;
o estado de alerta para ser ponte entre o intra e o extrafísico; o primeiro trabalho contribuindo
para Enciclopédia da Conscienciologia; o primeiro debate tertuliário pessoal; o mentalsoma
expandido; o ato de saber ouvir para saber responder melhor; a indiferença quanto à escrita verponológica; a estagnação verbetográfica; a autorreflexão quanto ao perfectível; a autorreeducação
emocional; o ato de qualificar a assistência; a primeira pergunta de praxe; o prazer em compartilhar experiências; o debate esclarecedor; o ato de informar e não de convencer; a sinergia desde
o primeiro encontro com a equipe da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a tranquilidade, apoio, atenção e assistência cosmoética da
equipe verbetográfica; a eficiência do quase anonimato dos técnicos responsáveis pela transmissão das tertúlias conscienciológicas; o espírito de gratidão do neoverbetógrafo e do veterano enciclopedista; o gesto, o sorriso, o olhar dos colegas em conversa telepática de confraternização;
a gratidão pelo desafio superado; a primeira apresentação sendo rapport para a próxima; o replay
da primeira apresentação contribuindo para autocrítica sadia e autodiscernimento; o primeiro passo para os demais verbetes; a autoliderança mentalsomática; a reciprocidade entre colegas enriquecendo as vivências e estimulando a saída da jejunice; o veterano exemplarista motivando
a gescon verbetográfica do neoverbetógrafo; a gratidão fazendo parte de cada degrau galgado;
a convivialidade gesconológica aprofundando o conhecimento com pesquisa e autopesquisa; a última fala do mediador estimulando o acréscimo ao currículo evolutivo do neoverbetógrafo; a responsabilidade quanto à escrita e a defesa do primeiro verbete; a maturidade na gescon; a megaoportunidade evolutiva.
Parafatologia: a autovivência contínua do estado vibracional (EV) profilático necessária
para escrita e defesa do primeiro verbete conscienciológico; a energia sadia elucidativa entre tertulianos, teletertulianos e paratertulianos quanto aos questionamentos e respostas sobre verpons
e neoverpons conscienciológicas; a percepção do autoparapsiquismo intelectual ampliado a partir
da estreia no Tertuliarium; a assimilação simpática (assim) e desassimilação simpática (desassim); o desenvolvimento mentalsomático contribuindo para o aumento do parapsiquismo; a confraternização energética salutar; o amparo extrafísico recebido antes, durante e depois da defesa
do primeiro verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; a autoproéxis planejada no Curso Intermissivo (CI) integrando a maxiproéxis grupal; a vivência autoconsciente da condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial a partir da autoinclusão verbetográfica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo revisor-autor; o sinergismo da teática verbetográfica;
o sinergismo palmochacra–chacras superiores; o sinergismo vontade cosmoética–amparabilidade; o sinergismo escrita-defesa do primeiro verbete.
Principiologia: o princípio “tudo tem razão de ser”; o princípio da atração verbetográfica; o princípio da autenticidade consciencial; o princípio da influência holopensênica; o princípio popular “a união faz a força”; o princípio pessoal do continuísmo verbetográfico; o princípio de pensar grande; o princípio da descrença (PD); o princípio “ninguém evolui sozinho”;
o princípio de o menos doente ajudar ao mais doente.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: a teoria da assistencialidade; a teoria da informação tarística.
Tecnologia: a técnica de pensar grande a partir de pequenos passos; a técnica de não
passar o carro à frente dos bois; a técnica do pensene elevado.
Voluntariologia: os voluntários da ENCYCLOSSAPIENS; o voluntariado do Tertuliarium.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o labo-
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ratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório
conscienciológico da Autopesquisologia; a verbetografia na condição de laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Enciclopedistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Pesquisadores.
Efeitologia: o efeito do antes, durante e depois da defesa do primeiro verbete; o efeito
da ponderação quanto à crítica anticosmoética de si mesmo; o efeito da interação nos debates;
os efeitos do amparo de função na apresentação verbetográfica; o efeito sincrônico, harmônico
entre revisor e neoverbetógrafo proporcionando segurança e autoconfiança; o efeito da cápsula
do tempo grupal nas futuras ressomas; o efeito prazeroso do crescendo neoverbetógrafo–verbetógrafo veterano–verbetógrafo veteraníssimo.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da escrita do verbete facilitando a redação
de neoverbetes; a recuperação das neossinapses do Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo sementeira-colheita; o ciclo proéxis-maxiproéxis; o ciclo tema aprovado–pesquisa e autopesquisa–mão na massa; o ciclo pré-correção–pente fino–pós-correção–
–apresentação; o ciclo gratidão-retribuição-deleite.
Enumerologia: o primeiro contato com a Internet; o primeiro acesso à tertúlia; a primeira visita ao Tertuliarium; o primeiro verbete manuseado; o primeiro título aprovado; o primeiro experimento verbetográfico; a primeira defesa de verbete conscienciológico.
Binomiologia: o binômio autocriticidade-autocompreensão; o binômio pesquisa-autopesquisa; o binômio teoria-prática; o binômio introspecção-solilóquio promovendo inspiração na
elaboração do verbete; o binômio Tertuliarium–cápsula do tempo; o binômio enciclopédia–cápsula do tempo; o binômio livro dos Credores Grupocármicos–livro 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia.
Interaciologia: a interação equipe ENCYCLOSSAPIENS–verbetógrafo–revisores–mediadores; a interação experiência-teática; a interação autor-revisor; a interação autor-leitor;
a interação verbetógrafo-tertuliano-teletertuliano-paratertuliano; a interação informação compartilhada–autocognição expandida; a interação fatos–parafatos–livre arbítrio.
Crescendologia: o crescendo do autodidatismo; o crescendo verbete-artigo-livro;
o crescendo primeiro verbete–série de verbetes.
Trinomiologia: o trinômio ideias inatas–neoideias–tares; o trinômio assumir-agir-retribuir; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio autenticidade-amparabilidade-autoconvicção; o trinômio tertúlia-autopesquisa-recin.
Polinomiologia: o polinômio dúvida-reflexão-questionamento-posicionamento-assunção; o polinômio ler-interpretar-perguntar-compartilhar-refletir-concluir; o polinômio tertúlia-assistência-autopesquisa-cosmovisão; o polinômio escopo–tares–gratidão–reconhecimento–retribuição–assistência–efeito profícuo.
Antagonismologia: o antagonismo postergação / priorização; o antagonismo dentro
/ fora; o antagonismo holopensene monovisiológico / holopensene cosmovisiológico; o antagonismo cápsula do tempo / ausência de megagescon; o antagonismo liberdade / coação; o antagonismo dúvida / certeza.
Paradoxologia: o paradoxo de minifrase poder promover recuperação de cons e abrir
caminho para a cosmovisão e o compléxis.
Politicologia: a maxiproexocracia; a verbetocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do livre arbítrio; a lei do maior esforço aplicada às prioridades pessoais.
Filiologia: a enciclopediofilia; a verbetofilia; a parapsicofilia; a cognofilia; a proexofilia;
a criticofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a evitação da fobofobia; a neofobia; a fronemofobia; a autopensenofobia;
a verbetofobia; a verbetografofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a síndrome de Cassandra; a síndrome
de Poliana.
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Maniologia: a mania condicionante de pensenizar incluindo o “se”.
Mitologia: o descarte do mito de a escrita ser coisa para profissional; o ato de desvencilhar-se do mito da perfeição.
Holotecologia: a encicloteca; a teaticoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a argumentoteca; a grafopensenoteca; a debatoteca; a cognoteca; a proexoteca; a comunicoteca; a consciencioteca; a autodiscernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Verbetologia; a Proexologia; a Grafologia;
a Mentalsomatologia; a Policarmologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia;
a Descrenciologia; a Pensenologia; a Priorologia; a Comunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin maxiproexista; as conscins e consciexes afins; a equipe
técnica da verbetografia; a equipe técnica do Tertuliarium; a conscin teática.
Masculinologia: o revisor; o leitor; 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 proexista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata;
o tertuliano; o teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a revisora; a leitora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens scriptor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: primeiro verbete básico = aquele redigido e defendido sobre tema corriqueiro da intrafisicalidade; primeiro verbete avançado = aquele escrito e defendido sobre tema
transcendente da extrafisicalidade.
Culturologia: a cultura tertuliária; a cultura do debate; a cultura verbetográfica; a cultura do enciclopedismo; a cultura do parapsiquismo; a cultura conscienciológica; a cultura da
Taristicologia; a cultura intermissiva; a cultura da Descrenciologia; a cultura da Experimentologia.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o primeiro verbete, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparofilia: Amparologia; Homeostático.
02. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
03. Autofamiliaridade ascendente: Autoconviviologia; Homeostático.
04. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
05. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
06. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
07. Cultura tertuliana: Tertuliologia; Homeostático.
08. Migração intratertuliária: Tertuliologia; Neutro.
09. Omnidesafio das tertúlias conscienciológicas: Refutaciologia; Homeostático.
10. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
11. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
12. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
13. Teletertuliano incógnito: Infocomunicologia; Neutro.
14. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
15. Tertuliofilia: Tertuliologia; Neutro.

A DEFESA DO PRIMEIRO VERBETE DA ENCICLOPÉDIA
DA CONSCIENCIOLOGIA SERVE DE ALAVANCA PARA
O DESLANCHE DA PROÉXIS PESSOAL E GRUPAL, FAVORECENDO O AUTORREVEZAMENTO MULTIEXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu acerca da cápsula do tempo autorrevezamental? Já escreveu o primeiro verbete? Qual legado mentalsomático pensa em deixar?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 523, 528, 678, 930 e 931.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 95, 372, 414,
415 e 809.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.624.
4. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.;
1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 32 a 34, 109, 110 e 113 a 118.
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PRIMENER
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A primener, ou primavera energética, é a condição pessoal, mais ou menos
duradoura, de apogeu (auge, pico máximo) das energias conscienciais sadias e construtivas, trazendo bem-estar ou euforia para a conscin adulta, homem ou mulher, em qualquer período da existência humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo primavera vem do idioma Latim, prima vera, de primaver,
“a primeira estação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo energia provém do idioma Francês,
énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Primavera energética. 2. Euforia intrafísica; euforin. 3. Primoprimener. 4. Neoprimener. 5. Ciclo de primeneres (cipriene).
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo primener: antiprimener; autoprimener; co-primener; maxiprimener; miniprimener; neoprimener; primoprimener.
Neologia. A expressão composta primavera energética e os 7 vocábulos primener,
antiprimener, neoprimener, maxiprimener, miniprimener, primoprimener e autoprimener são
neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 1. Antiprimener; melancolia intrafísica; melin. 2. Período humano
crítico. 3. Vida desorganizada. 4. Alienação pessoal. 5. Surto (patológico). 6. Acidente de
percurso parapsíquico. 7. Macro-PK destrutiva. 8. Euforia endorfínica. 9. Euforia toxicômana.
Estrangeirismologia: a happy hour; o happy day; o upgrade parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Energossomatologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Primener:
holopensene primaveril.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da energopensenidade; os energopensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a primener; a primavera energética; a primener fugaz; a primener intercorrente; a primoprimener; as causas identificadas da primener; a primener não-identificada; a neoprimener; a primener sexual (holorgasmo conjunto, a 2); a primener recorrente; a primener ininterrupta do Serenão; a primener pró-proéxis; a condição periódica da primener; o desafio da primener a 2 (dupla evolutiva); a primener na condição de unidade de medida da holocarmalidade;
a conduta antiprimener (autovitimização); o momento evolutivo temperado e ameno; o tempo primaveril, curto e esporádico da existência; a chamada à reciclagem existencial (recéxis); o rejuvenescimento intraconsciencial; o apogeu consciencial; o domínio da euforin; a potencialização da
força presencial pessoal.
Parafatologia: as energias conscienciais (ECs) sadias; a sinalética energética e parapsíquica.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico do
estado vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Efeitologia: os efeitos positivos da primener.
Ciclologia: o ciclo de autoprimeneres.
Binomiologia: o binômio sementeira-colheita.
Trinomiologia: o trinômio autoparapsiquismo-parafenômeno-interpretação.
Antagonismologia: o antagonismo hiperacuidade / embotamento; o antagonismo melin
/ primener.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a energofilia.
Sindromologia: a síndrome do exaurimento bioenergético.
Holotecologia: a energeticoteca; a experimentoteca; a assistencioteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Homeostaticologia; a Experimentologia;
a Invexologia; a Recexologia; o Extrapolacionismo; a Parapercepciologia; a Assistenciologia;
a Extrafisicologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vulgar.
Masculinologia: o sensitivo parapsíquico; o tenepessista; o inversor existencial; o agente retrocognitor pró-primener; o agente antiprimener; o professor itinerante da Conscienciologia
pró-primener; o epicon lúcido.
Femininologia: a sensitiva parapsíquica; a tenepessista; a inversora existencial; a agente
retrocognitora pró-primener; a agente antiprimener; a professora itinerante da Conscienciologia
pró-primener; a epicon lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens primenergeticus; o Homo sapiens energovibratorius;
o Homo sapiens euphoricus; o Homo sapiens felix; o Homo sapiens energodonator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprimener (mínima ou efêmera) = a hora; maxiprimener (máxima ou
prolongada) = o tríduo (3 dias).
Relações. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, 11 relações relevantes da primener, listadas pela ordem alfabética dos temas:
01. Abertismo: a relação primener–abertismo consciencial.
02. Aceleração: a relação primener–aceleração da História Pessoal.
03. Botânica: a relação primener–mão boa.
04. Cons: a relação primener–recuperação dos cons magnos.
05. Duplismo: a relação primener–lua de mel.
06. Efeito: a relação primener–efeito Hulk.
07. Energossomatologia: a relação primener–soltura do energossoma.
08. Extrapolacionismo: a relação primener-Extrapolacionismo.
09. Holomaturologia: a relação primener–hiperacuidade consciencial.
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10. Inventariologia: a relação primener–balanço existencial.
11. Macrossomatologia: a relação primener-macrossoma.
Dupla. Pela Invexologia, a primener não é mero placebo energético. A primener
a 2 é a primavera energética da dupla evolutiva, cujos parceiros se amam de fato e dominam as
aplicações das energias conscienciais sadias, com inteira lucidez, construindo as programações
existenciais (proéxis) através da tares, gestações conscienciais e policarmalidade. A lua-de-mel
dos recém-casados pode ser manifestação da primeira primener do casal.
Moréxis. De acordo com a Proexologia, o(a) moratorista existencial pode estar vivendo
autêntica primener no início de nova fase da vida humana.
Serenão. No universo da Serenologia, o Serenão vive em primener ininterrupta, condição ainda inexplicável para os pré-serenões.
Profilaxia. Em função da Consciencioterapia, a fase da primener, quando mantida com
lucidez e determinação, e até com euforin, pode fazer a profilaxia dos miniassédios eventuais
e acidentes parapsíquicos.
Unidade. Dentro da Conscienciometrologia, a primener é a unidade de medida da holocarmalidade, o saldo na lei de causa e efeito, ação e reação, saindo do egocarma para o policarma.
Relações. Há relações evidentes entre as ECs; a fotosfera da planta; a psicosfera energética do ser vivo; o holossoma da conscin; a base física do projetor lúcido; a ofiex do epicon humano; a moréxis; o compléxis; e outras manifestações do princípio consciencial em diversos estágios
evolutivos crescentes. Todos estamos com todos.
Fenômeno. Ocorre o mesmo fenômeno afim em todos estes 19 princípios conscienciais,
seres com vitalidade, sob injunções existenciais e evolutivas diversas:
01. Abduzido. As ECs da suposta "criatura abduzida" (Ufologia) quando sadias.
02. Aura. A aura popularis do líder carismático em atividade libertária.
03. Botânica. A energia vegetal, natural, sobre as plantações em Findhorn, Escócia.
04. Completista. As ECs pacificadoras do ou da completista existencial lúcida.
05. Descoincidência. A condição energética da descoincidência vígil, quando sadia, pode ser mais útil à conscin se comparada à projeção consciente humana (PC).
06. Diva. A vedete energética do momento (deia, musa, estrela) sob os holofotes.
07. Efeitologia. As ECs potencializadas pelo chamado efeito Hulk sobre o ser humano
e o relógio biológico, fermentescente, no pico máximo do ciclo circadiano.
08. Entrevista. As consequências energéticas sobre o entrevistador preliminar, ou entrevistadora, a partir do Serenão entrevistado extrafisicamente.
09. Epicon. As ECs do epicon intrafísico, lúcido e assistencial.
10. Fitófilo. A pessoa charmosa, plantadora de dedo verde, ou de mão boa.
11. Herói. A luz virginal da fronte do herói ou da heroína, quando construtivos.
12. Hormônio. O hormônio vegetal na planta viçosa e florida (deusa floral) ganhadora,
por unanimidade, do concurso internacional de flores (florálias).
13. Midas. As ECs da personalidade economicamente positiva parece ter as condições
do toque de Midas, levando ao bambúrrio da abastança econômica.
14. Moratorista. As ECs do moratorista existencial, consciente da própria condição.
15. Nimbo. O nimbo ou glória do suposto "santo vivo", aureolado pelo povão.
16. Odor. O odor de santidade do ou da sensitiva ectoplasta de qualquer origem.
17. Plástica. O sexochacra desperto, charmoso e irradiante (sexo sexy) da jovem ou do
jovem formosos ou dos mitos milenares: Vênus (Afrodite) e Apolo (Adônis).
18. Subumano. O animal subumano sedutor, primeiro prêmio no desfile da categoria.
19. Toque. O toque no ombro quando se absorve a EC doada pelo suposto felizardo ou
felizarda (pé quente) suposto capaz de "dar sorte" (boa estrela), segundo os conceitos supersticiosos do povão.
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Primavera. Assim como existem momentos de destino, há a estação primaveril da EC.
Quem procura vivê-la com lucidez e plenitude catalisa a hiperacuidade.
Apogeu. É tolice deixar passar o período de apogeu das ECs em favor dos outros
e transformar-se em consciência menor, fogo-fátuo ou mero triunfalista. Há oportunidades evolutivas ímpares para cada pré-serenão e para cada pré-serenona. A primener potencializa e facilita
a consecução das ações difíceis, problemáticas ou enfadonhas, não raro postergadas, há tempos,
em função de menor disposição e motivação da conscin.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a primener, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
2. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
3. Agente antiprimener: Energossomatologia; Nosográfico.
4. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
5. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
6. Cipriene: Energossomatologia; Homeostático.
7. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.

NA MAIORIA DAS OCORRÊNCIAS, NOTADAMENTE NAS
INICIAIS, EM FUNÇÃO DA INEXPERIÊNCIA ENERGÉTICA
E PARAPSÍQUICA, A PRIMENER NÃO É INTERPRETADA
CORRETAMENTE PELA CONSCIN, SENDO DESPERDIÇADA.
Questionologia. Você já experimentou algum episódio considerado primavera energética nesta vida humana? Você soube interpretar a experiência corretamente? Alguma consequência
positiva, ou negativa, foi gerada pela primener?
Bibliografia Específica:
01. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 97.
02. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 169.
03. 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 259, 387, 464, 546, 807, 1.087, 1.101
e 1.110.
04. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 27, 34, 47, 61, 62, 65, 97, 117 e 147.
05. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 100.
06. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;
5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 57 e 99.
07. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 31.
08. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 79 e 135.
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.; 4a Ed. re-
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visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 325,
748 e 1.108.
10. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 203, 243, 262, 330, 331, 355, 363, 368, 371, 432, 488, 526, 540, 549, 603, 623,
699, 730, 743, 750 e 757.
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 87 e 91.
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PRIMOPATAMAR HOMEOSTÁTICO
(ENERGOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O primopatamar homeostático é o nível, grau ou estágio primário de autodomínio cosmoético das energias conscienciais (ECs), conquistado ppo meio do autesforço e caracterizado pelo início da autoconscientização teática quanto à aplicação frutífera do estado vibracional (EV) na vida diuturna.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo primo vem do idioma Latim, primus, “primeiro; o mais distinto;
o principal; que está no começo; que está adiante”. Surgiu no Século XII. O vocábulo patamar
é de origem obscura. Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de composição homeo deriva
do idioma Grego, hómoios, “semelhante; da mesma natureza”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O segundo elemento de composição stasia procede do
mesmo idioma Grego, stásis, “ação de pôr em pé; estabilidade; fixidez”. A palavra homeostático
surgiu em 1945.
Sinonimologia: 01. Primopatamar energossômico homeostático. 02. Primopatamar parapsíquico sadio. 03. Nível prolífico do estado vibracional. 04. Estágio de fixação do autodomínio energético. 05. Neopatamar de autodiscernimento energético. 06. Fase da soltura energossômica. 07. Ponto de inflexão energossômica. 08. Ponto de viragem energossomática. 09. Neopotencial interassistencial. 10. Neoestágio de autolucidez.
Neologia. As 3 expressões compostas primopatamar homeostático, primopatamar homeostático fugaz e primopatamar homeostático consolidado são neologismos técnicos da Energossomatologia.
Antonimologia: 01. Patamar energossômico patológico. 02. Patamar energossômico
ambíguo. 03. Nível de despriorização do estado vibracional. 04. Nível de mediocridade energossomática. 05. Estágio de ausência de autodomínio energético. 06. Fase de sujeição energossomática. 07. Gargalo energossomático. 08. Retrocesso energossomático. 09. Subnível interassistencial. 10. Hipolucidez.
Estrangeirismologia: o turning point energossomático; o neostatus energossômico;
o upgrade energossômico; o breakthrough bioenergético.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade no emprego das energias conscienciais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do primopatamar homeostático; os energopensenes; a energopensenidade; o ene dos pensenes; o holopensene da autexperimentação energética
e parapsíquica; o holopensene da assepsia energética; a higiene pensênica; o holopensene pessoal
da Energossomatologia.
Fatologia: o autodiscernimento cotidiano quanto ao fato de a vida humana ser essencialmente energética; o padrão homeostático de referência; a autodeterminação para a aquisição do
novo patamar energossômico; a superação da mediocridade mesológica em relação às ECs; a autocompetitividade; o autodesassédio; o patamar de bem-estar mais durável.
Parafatologia: o primopatamar homeostático; a autovivência cotidiana do estado vibracional profilático; os efeitos, agora percebidos, das próprias energias conscienciais; a neo-potência bioenergética pessoal; a aplicação da sinalética energética e parapsíquica pessoal identificada; a autossuperação dos travões nas movimentações energéticas; a mitridatização quanto às
energias patológicas; o novo patamar de autodefesa energética; a autoconsciência energossomáti-
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ca; a autovigilância energética ininterrupta; a fixação do novo patamar energossômico; a construção da aura empática interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo primopatamar homeostático–reciclagens intraconscienciais; o sinergismo do desenvolvimento parapsíquico em grupo.
Principiologia: os princípios da autofilosofia bioenergética; os princípios da Holofilosofia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso das energias
conscienciais.
Teoriologia: a teoria e a prática da mobilização das energias conscienciais; a teoria
e prática do parapsiquismo; a teoria da vida humana energossomática; a teoria dos gargalos
evolutivos; a teoria da evolução consciencial por meio dos autesforços.
Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da expansão das energias conscienciais; a técnica da assim e desassim; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica das 40 manobras
fundamentais com as ECs; a técnica da tenepes; os procedimentos técnicos da Energossomatologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório grupal das dinâmicas parapsíquicas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Colegiologia: o olégio nvisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível dos parapercepciologistas.
Efeitologia: o efeito halo do estado vibracional pessoal; o efeito generalizado das ECs
no desassédio das frentes de manifestação da conscin na vida humana; o efeito autodesassediador do primopatamar homeostático.
Neossinapsologia: as neossinapses do primopatamar homeostático; as paraneossinapses obtidas por meio dos exercícios das ECs interassistenciais; as neossinapses evolutivas.
Ciclologia: a homeostasia através do domínio do ciclo assim-EV-desassim; o ciclo contínuo diário pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o ciclo virtuoso da fenomenalidade pessoal.
Enumerologia: o patamar homeostático primário; o patamar homeostático tenepessista;
o patamar homeostático epicentrista; o patamar homeostático ofiexista; o patamar homeostático
despertológico; o patamar homeostático evoluciológico; o patamar homeostático serenológico.
Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio consciência lúcida–
–energias conscienciais; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio constância-evolução;
o binômio autodefesas-assedialidade-heterodesassedialidade; o binômio autoconfiança-autossuficiência.
Interaciologia: a interação atenção–hiperacuidade energética; a interação percepção-parapercepção; a interação autesforço da conscin–assistência do amparador extrafísico de
função.
Crescendologia: o crescendo autodesassédio pensênico–autodomínio energético–heterodesassédio; o crescendo interassistência–amparabilidade–catálise parapsíquica.
Trinomiologia: o trinômio exercícios físicos–exercícios energéticos–produtividade
mentalsomática; o trinômio absorção das ECs–exteriorização das ECs–estado vibracional;
o trinômio sinalética anímica–sinalética bioenergética–sinalética parapsíquica; o trinômio EV–
–tenepes–projeção consciente; o trinômio Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio interesse-meta-evolução.
Antagonismologia: o antagonismo energossoma solto / energossoma bloqueado; o antagonismo coronochacralidade / umbilicochacralidade; o antagonismo extrafisicalidade / intrafisicalidade; o antagonismo parapsiquismo interassistencial / parapsiquismo assediador; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo progressão / regressão.
Paradoxologia: o paradoxo da subjetividade objetiva do parapsiquismo; o paradoxo do
aprimoramento bioenergético ser individual e intransferível, mas ocorrer na interação com cons-
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ciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos; o paradoxo da sutileza e força dos fenômenos parapsíquicos.
Politicologia: a política parapsíquica cosmoética; a parapsicocracia (Cognópolis); a cognocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autodomínio bioenergético; a lei da interassistencialidade bioenergética.
Filiologia: a parapsicofilia; a fenomenofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a ausência da energofobia; a superação da parapsicofobia.
Maniologia: a eliminação da hedonomania.
Mitologia: os mitos do desenvolvimento parapsíquico; a desmitificação perante a Energossomatologia; a eliminação do mito da evolução espontânea sem esforço.
Holotecologia: a energeticoteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca.
Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Autoparapercepciologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Voliciologia; a Interassistenciologia; a Autoconscienciometrologia; a Recinologia; a Autoproexologia; a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens determinator; o Homo
sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: primopatamar homeostático fugaz = aquele atingido e não mantido após
a participação em curso de campo bioenergético, ao modo do Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), do IIPC; primopatamar homeostático consolidado = aquele
atingido e mantido após 100 experimentos práticos no laboratório conscienciológico do estado
vibracional.
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Culturologia: a cultura paraprofilática das práticas bioenergéticas; a cultura da paraperceptibilidade.
Evidências. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 condições sadias, experienciadas
ao modo de condutas-padrão e demarcadoras do novo nível de manifestação pessoal, evidências
da aquisição do primopatamar homeostático pela conscin autodeterminada:
01. Autoconfiança: a autopensenidade confiante predominante e o bem-estar proporcionado pelo abandono das autoinseguranças infantis.
02. Autodefensividade: o novo patamar de autodefesa energética e a redução significativa dos reflexos somáticos das assimilações das energias antipáticas, tais como as cefaleias.
03. Autodesassedialidade: o novo estágio de autodesassedialidade e a eliminação dos
eventuais assédios.
04. Companhias: o novo padrão médio das companhias intra e extrafísicas pessoais
e o aumento da intimidade com o amparador de função.
05. Cosmovisão: a nova amplitude cognitiva e o vislumbre da Cosmovisiologia.
06. Empreendimentos: os novos resultados prolíficos alcançados nos empreendimentos pessoais e a passagem dos gargalos operacionais.
07. Energoflexibilidade: o neopatamar de flexibilidade energossomática e a percepção
dos efeitos positivos das próprias exteriorizações energéticas assistenciais.
08. Equilíbrio emocional: o novo estado de imperturbabilidade emocional e a redução
nas oscilações do humor.
09. Interassistencialidade: o novo patamar interassistencial e o aumento da sedução
pessoal positiva, sadia.
10. Iscagem consciente: o novo grau da hiperacuidade na autopercepção das iscagens
interconscienciais e a superação da condição de esponja bioenergética.
11. Paraperceptibilidade: o novo espectro do universo das autoparapercepções e o soprepujamento da antiga manifestação de conscin casca grossa.
12. Produtividade: o novo ritmo de produtividade mentalsomática e a qualificação da
priorização na aplicação do tempo pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o primopatamar homeostático, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
04. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
05. Evolução energossomática: Energossomatologia; Homeostático.
06. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
08. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Neopadrão: Sociologia; Neutro.
10. Neopatamar libertário: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
12. Subjetividade objetiva parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
13. Sub-rotina parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
14. Teto parapsíquico: Autoparapercepciologia; Neutro.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.
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QUANDO ALCANÇA O PRIMOPATAMAR HOMEOSTÁTICO,
A CONSCIN INTERMISSIVISTA OBTÉM A COGNIÇÃO TEÁTICA QUANTO À IMPRESCINDÊNCIA DO AUTODOMÍNIO
ENERGÉTICO NA CONSECUÇÃO DA PROÉXIS PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promoveu alguma mudança no nível de domínio das próprias energias conscienciais? Já vivencia o primopatamar homeostático?
Bibilografia Específica:
1. Martins, Eduardo; Higiene Consciencial Aplicada à Tenepes; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 14; N. 2; 8 enus.; 5 notas; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho 2010; páginas 251 a 260.

M. H.
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PRIMOPONENTE
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O primoponente é aquela consciência lúcida, consciex, conscin, mulher ou
homem, capaz de assumir e colocar-se responsavelmente, em primeiro lugar, no desempenho ou
consecução de função evolutiva, ação nobilitante ou obra cosmoética, mesmo quando difícil, problemática ou de consequências ainda imprevisíveis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo primo vem do idioma Latim, primus, “primeiro; o mais distinto;
o principal; que está no começo; que está adiante”. Surgiu no Século XII. O vocábulo ponente deriva também do idioma Latim, ponens, de ponere, “pôr; colocar; postar; pousar; plantar; fixar; estabelecer; construir; edificar; executar; fazer, expor; atribuir; considerar; empregar, aplicar; propor; oferecer; dispor; ordenar; arranjar; relatar; contar”.
Sinonimologia: 1. Consciência responsável. 2. Conscin evolutivamente autoconsciente.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo primo: primogênito; primogenitor; primogenitura; primo-irmão; primoponência; primoponendo; primoponente; primor; primordial; primordialidade; primórdio.
Neologia. O vocábulo primoponente e as duas expressões compostas primoponente inversor e primoponente reciclante são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Consciência irresponsável. 2. Conscin evolutivamente inconsciente.
Estrangeirismologia: o primus inter pares; a pole position do grupo de trabalho; o gap
entre o primoponente e o restante do grupo; o lack of precedent; o scout de nova trilha energética;
o proponente de roadmap evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à Autocogniciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorresponsabilidade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o autenfrentamento evolutivo; o fato de cada função apresentar a respectiva
responsabilidade; o nível de responsabilidade do primoponente; as diferenças da autoconsciencialidade entre os cidadãos; a autoconsciencialidade quanto aos compromissos; a primeira impressão
administrativa; a determinação da diretriz; a atmosfera de predisposição pessoal; a autodeterminação bem intencionada; a boa vontade pessoal para começar; o autodiscernimento da manutenção
do trabalho; o local intrafísico de poder; a puxada do braço de ferro do primeiro voluntário;
a crista da multidão iniciante; as responsabilidades do número 1; o exemplo emanado do topo;
a inteligência evolutiva (IE) pessoal; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trabalho da
conscin minipeça do maximecanismo interassistencial interdimensional.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do “quem procura, acha”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Teoriologia: a teoria do vínculo consciencial; a teoria dos pilares da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica da assepsia energética ambiental; a técnica da atenção prospectiva.
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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 Autoconscienciometrologia.
Enumerologia: o primoponente na condição da autodisponibilidade eficaz exemplar;
o primoponente na condição de líder do primeiro passo da longa caminhada; o primoponente na
condição de força centrífuga de neoempreendimento; o primoponente na condição de conscin-fator-desencadeante; o primoponente na condição de causa básica; o primoponente na condição de
pessoa-chave; o primoponente na condição de centralizador do deslanche.
Binomiologia: o binômio lucidez-retrocognição; o binômio conscin-trator–conscin-reboque.
Interaciologia: a interação pesquisador independente–minipeça interassistencial humana; a interação ponteiro consciencial–autodecisão; a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica; a interação egocarma-grupocarma; a interação câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação binocular visão cerebral–cosmovisão paracerebral.
Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Antagonismologia: o antagonismo sabedoria / ignorância.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a ausência da neofobia.
Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a epicentroteca; a prioroteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia;
a Holomaturologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autodeterminologia; a Autopriorologia;
a Verbaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o primoponente;
o agente exemplificador; o condutor da primeira hora; o corifeu; o pioneiro; o abre-alas; o visionário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a primoponente;
a agente exemplificadora; a condutora da primeira hora; a pioneira; a abre-alas; a visionária.

Enciclopédia da Conscienciologia

17987

Hominologia: o Homo sapiens primopponens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens agens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: primoponente inversor = a moça ou o rapaz inversor existencial (invéxis)
ativo; primoponente reciclante = a mulher ou o homem reciclante existencial (recéxis) ativo.
Caracterologia. Segundo a Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 categorias de consciências primoponentes, em geral:
1. Conscienciometrologia: o conscienciômetra, mulher ou homem, admite sinceramente ser a primeira cobaia, ou o primeiro instrumento para as pesquisas da evolução por meio da
Autoconscienciometrologia.
2. Conviviologia: a personalidade de alto nível de convivialidade é a primeira a estender a mão fraterna ou dar o abraço inicial para a reconciliação geral.
3. Economia: o mecenas, pessoa large e interassistencial, quando consciente e de alto
nível de autodiscernimento evolutivo, é o primeiro a enfiar a mão no bolso para assistir.
4. Evoluciologia: o intermissivista, homem ou mulher, responsável, admite e busca
exemplificar a própria condição de primeiro catalisador da evolução consciencial nesta dimensão
humana.
5. Politicologia: o líder político, quando autolúcido, reconhece e busca ser o primeiro
cidadão a cumprir, honesta e exemplarmente, o dispositivo legal apresentado, por si, à Nação.
6. Tenepessologia: o tenepessista, homem ou mulher, empenhado na interassistencialidade, reconhece ser, de fato, o primeiro assistido, ou o real doador-receptor, nas práticas diárias
da tenepes.
7. Verponologia: a conscin criativa, descobridora da neoverpon, quando autoconsciente, reconhece a própria responsabilidade de ser a primeira pessoa a fazer a aplicação teática da
neoideia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o primoponente, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
3. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
4. Autopolarização: Maxiproexologia; Neutro.
5. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
6. Prevalência: Autevoluciologia; Neutro.
7. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.

O EXEMPLO ATIVO DO PRIMOPONENTE, HOMEM
OU MULHER, EXPÕE CLARAMENTE O NÍVEL DA DINÂMICA DAS INICIATIVAS LIBERTÁRIAS APRENDIDAS PELA
CONSCIN NO CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, considera a si próprio como exemplo de primoponente? Quais as iniciativas capazes de provar tal assertiva?
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PRINCÍPIO COLOQUIAL
(COLOQUIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O princípio coloquial é a expressão didática empregada, entre si, pelos participantes dos colégios invisíveis dos pesquisadores e pesquisadoras da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo coloquial procede também do idioma Latim, colloquium, “conversa; colóquio”. Apareceu em 1899.
Sinonimologia: 01. Gancho didático. 02. Macete pedagógico. 03. Enunciado categórico. 04. Expressão coloquial didática. 05. Argumento. 06. Axioma. 07. Técnica de convívio grupal. 08. Inteligência laringochacral. 09. Conversa afiada; taquipensenidade. 10. Filosofia prática da Conscienciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio coloquial, princípio coloquial mínimo
e princípio coloquial máximo são neologismos técnicos da Coloquiologia.
Antonimologia: 01. Incomunicabilidade. 02. Autismo. 03. Antididática. 04. Antipedagogia. 05. Sofisma. 06. Antigrupalidade. 07. Bradipensenidade. 08. Conversa fiada. 09. Diálogo de surdos. 10. Filosofia de botequim.
Estrangeirismologia: as informações off-the-record; o causer; os E-mails.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interlocução útil.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do Coloquialismo; os ortopensenes; a ortopensenidade; a assinatura pensênica verbal ou laringochacral.
Fatologia: a fala; o verbo; a verbalização; o vocabulário coloquial; a autexpressão; a autexposição oral; a autocomunicabilidade; as expressões idiomáticas ou idiomatismos; os 4 dicionários cerebrais, pessoais, o sinonímico, o antonímico, o analógico e o poliglótico; o bom humor;
o bom-tom; a afabilidade; a cordialidade; a educação pessoal; a camaradagem; o coleguismo;
a gíria; a dialogação; a dicção; as fofins; os jargões; as perguntas; as respostas; o boca a boca;
o emprego pessoal do celular; o interfone; os debates; as tertúlias conscienciológicas; as frases-feitas; os eufemismos; os provérbios; a transcendência pessoal dos convencionalismos escravizantes; o detalhe do verbo (1%) na verbação; a palavra de poder falada; a breviloquência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o laringochacra;
a Laringochacrologia; o conscienciês como expressão consciencial máxima.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio coloquial.
Enumerologia: a linguagem falada; a linguagem escrita; a linguagem formal; a linguagem científica; a linguagem feminina; a linguagem masculina; a linguagem inútil.
Binomiologia: o binômio simpatia-energia; o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio saber ouvir–saber anotar–saber falar.
Antagonismologia: o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo pessoa falante / pessoa reticente; o antagonismo autismo / verborragia.
Filiologia: a verbofilia; a sociofilia; a cogniciofilia.
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Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Coloquiologia; a Principiologia; a Laringochacrologia; a Comunicologia; a Conformática; a Linguística; a Filologia; a Dialética; a Mentalsomatologia; a Verbaciologia; a Orismologia; a Sociologia; a Refutaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o frasista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a frasista.
Hominologia: o Homo sapiens colloquialis; o Homo sapiens principiocolloquialis;
o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens interlocutor;
o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens conviviologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio coloquial mínimo = o da consciência vulgar; princípio coloquial máximo = o do professor ou professora profissional com alto nível pedagógico ou didático.
Categorias. O coloquialismo, aparentemente tão comum, pode ser classificado em duas
categorias capazes de estabelecer as diferenças práticas, por exemplo, entre as pesquisas pacifistas
da Conscienciologia e os empreendimentos mortíferos do belicismo:
1. Coloquialismo distenso: das pessoas com intimidade, da mesma geração, hierarquia
social ou trabalho. Esta categoria é a mais encontrada entre os participantes dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
2. Coloquialismo tenso: das pessoas sem intimidade, por exemplo, cliente e médico,
funcionário de repartição, banco ou loja. Esta categoria é a mais encontrada entre os participantes
das reuniões e assembleias belicistas de todos tipos, em todos os lugares e em todos os tempos.
Taxologia. Eis, como exemplos, na ordem alfabética dos temas, o conjunto de 100 princípios, questões, expressões – inclusive 20 megapensenes trivocabulares –, jargões, ganchos ou
macetes didáticos, empregados mais comumente na camaradagem franca do coloquialismo dos
pesquisadores, dentro do universo técnico da Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil,
capazes de embasar mais acuradamente as análises das posições pacifistas ou antibelicistas dos
interessados:
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01. Acatamento. Deixa isso comigo (disponibilidade explícita).
02. A.M. Primeiro, vejamos a extrafisicalidade (autoconscientização multidimensional).
03. Amência. Tem alguém aí? Anybody home? (Heterodespertamento consciencial).
04. Anacronismo. Não há nada de novo nisso (falha na criatividade, regressão, fossilização); nihil novi sub sole.
05. Análise. Temos de ver o contexto minuciosamente (detalhismo interessado).
06. Antiacidentologia. Esperamos 15 minutos. Depois disso vamos em frente (a fim de
cortar a cadeia de acidentes de percurso de outrem).
07. Anticonflitividade. Sobrepaire o contexto intrafísico (megafraternidade).
08. Antipersonalismo. As ideias libertárias estão acima das pessoas (inteligência evolutiva pacifista).
09. Antissubestimação. Ninguém é bobo. Nem o bobo da corte (respeito aos outros).
10. Assistencialidade. Pensenizemos a fim de acontecer o melhor para todos (pacificação, evolução grupal, postura cosmoética).
11. Atacadismo. Levemos as coisas juntas, de eito, sem deixar rastros negativos.
12. Autassédio. Queixa é doença (evocação de assediadores extrafísicos).
13. Autocomedimento. Vai com calma, com o grupocarma (autorreflexão).
14. Autocorrupção. E a vovozinha? (Evitação da comparsaria anticosmoética).
15. Autocrítica. Analise a própria intencionalidade (técnica da autorganização).
16. Autodiscernimento. Na dúvida, abstenha-se (sabedoria antiga insuperada).
17. Autenfrentamento. Vamos extrair minhoca do cimento (esforço-extra, exaustividade, até às últimas consequências).
18. Autexclusão. Isso não é para mim (Distancêmica, antiacumpliciamento, autossegurança, omissuper).
19. Automotivação. Fulano está com a corda toda (atuação plena; evidente assistência
extrafísica).
20. Autoposicionamento. Veja onde você funciona melhor (dinâmica do autodesempenho e da força presencial; autopriorização).
21. Autovitimização. Você não é isso. Faça alguma coisa. Não se entregue. Reaja (recurso da Consciencioterapia).
22. Balsamização. Vamos oferecer doce de leite para o mundo (prática da pré-tares).
23. Casuística. Cada doente é único. Cada caso é único. Exemplifique (demonstração
técnica).
24. Clarificação. Alguma coisa ficou obscura, malparada, sem fazer sentido? (Evitação
da malinformação e do rastro pensênico negativo).
25. COC. Sejamos céticos otimistas cosmoéticos (abordagem inicial a pessoas, fatos
e parafatos; abertismo consciencial lúcido).
26. Coerência. Vamos debater o texto com o livro na mão (acuidade racional; análise
técnica).
27. Confiança. Vai e o amparo vem (autoconfiança gerada pela heteroconfiança).
28. Consciencialidade. Não veja a aparência da pessoa e sim a consciência dentro dela.
29. Cosmovisão. Quem pesquisa há de ter visão abrangente, panorâmica.
30. Debate. Critiquemos o argumento e não o argumentador (megafoco da questão).
31. Decidometria. Usemos sempre a técnica dos 51% (especificação dos percentuais).
32. Definição. Sejamos detalhistas e não perfeccionistas. Perfeccionismo é doença.
33. Descompasso. Isso está por fora (desinformação).
34. Desmazelo. Está entregue às baratas (autorrendição à entropia).
35. Destemor. Assuma, vá em frente (racionalização da realização cosmoética).
36. Determinação. Vamos suar sangue. Vamos vestir a camisa (encarar a proéxis).
37. Exaustividade. Insista, não desista. Vá às últimas consequências.
38. Excelência. Isso é o máximo (apologia enfática do melhor).
39. Evolução. A evolução é iniciativa, antes de tudo, da consciência (Egocarmologia).
40. Fatuística. Os fatos e parafatos direcionam as pesquisas conscienciológicas.
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41. Fenomenologia. Vejamos o conteúdo do fenômeno (a significação, a mensagem para a conscin).
42. Grafoacuidade. Tenha cuidado com cada palavra escrita (apuro linguístico).
43. Grupalidade. Vamos nessa já (alea jacta est; arregimentação do grupo).
44. Heteranálise. Avaliemos a pessoa, hoje, neste momento evolutivo. Não podemos
pôr a mão no fogo por outrem.
45. Heterodiagnóstico. Esse cara é a cabeça, a fera (apologia enfática do talento).
46. Heteromotivação. Você está muito bem, com ótima aparência (elevação da autestima).
47. Heteroperdão. Você está perdoado, antecipadamente, por mim, até o ano 3000.
48. Heteroperdoador. Seja autoimperdoador e heteroperdoador eterno.
49. Hiperacuidade. Leiamos nas entrelinhas. Vejamos a intencionalidade básica (intelecção apurada; nada passa despercebido).
50. Hiperpercuciência. Você há de manter a visão curva, por trás do morro (taquipensenidade).
51. Holomaturidade. Pense grande. Hoje é o grande dia (oportunidade evolutiva, recéxis diuturna).
52. Holomaturologia. Tenhamos os 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos (viver a intra-extrafisicalidade).
53. Holoteca. Toda pesquisa, sem exceção, há de começar e terminar na Holoteca.
54. Imaturidade. Não reclame. A reclamação expõe a própria incompetência.
55. Incompléxis. Você é talento desperdiçado. Aterrise, deixe de voar sem pousar (potencialidades subestimadas).
56. Instintividade. A natureza humana não falha (a profilaxia perante o subcérebro protorreptiliano subjacente; instintividade subumana).
57. Interconectividade. Estabeleça as intercorrelações e sincronicidades de tudo.
58. Intrafisicalidade. Vivemos, nesta dimensão, na Deficienciolândia (superação do Homo animalis).
59. Limite. Não há outra hipótese neste momento evolutivo (pacificação íntima).
60. Megadoação. Abra a mão. Em primeiro lugar, assista (cooperação abnegada).
61. Megafoco. Isso é a coisa mais séria (a autoconsciência da realidade; ponto fulcral
relevante).
62. Megafraternidade. Saia de você e pense nos outros (antiumbiliguidade).
63. Megaintimidade. Da boca para o ouvido (coloquialismo distenso).
64. Megairreverência. Aplique a banana technique (ante o imprestável, o ultrapassado
antievolutivo; a esnobação cosmoética).
65. Megassutileza. O psicossoma do pingo do i (microtomia mentalsomática).
66. Metodologia. Análise, síntese, análise, síntese, em cadeia contínua. Este é o método.
67. Mnemotécnica. Registre, ponha tudo no papel, sem esmorecimento (autotenacidade).
68. Murismo. Até quando você vai ficar em cima do muro? (Decidofobia).
69. Nivelamento. Toda generalização é perigosa (simplismo, ingenuidade, inexperiência, imaturidade, hebetismo).
70. Obsolescência. Isso é negócio natimorto (depuração neofílica; evitação de perda de
tempo e energias).
71. Omnicalculismo. Façamos tudo de caso pensado. Sejamos calculistas cosmoéticos.
72. Overdose. Evitemos matar mosquito com bomba atômica (esbanjamento; minimização).
73. Parapercepciologia. Sintamos as energias. Sentiu? Sente? (Experimentologia; treinamento do parapsiquismo).
74. Paroxismo. Você está no fio da navalha (momento evolutivo hipercrítico; a condição do aqui e agora).
75. Perseverança. Paciência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém (você chega
onde quer). Quem procura, acha.
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76. Persistência. Não se pode e nem se deve permitir, em nenhuma hipótese, a preguiça
(verbação; autodesassedialidade).
77. Péssimo. Isso é a coisa pior neste caso particular (identificação do megatrafar).
78. Polidesafio. Para mim, todos vocês são gênios, mas estão em subnível (ausência da
teática; potencialidades subdesenvolvidas).
79. Ponderação. Ponderemos tudo (ponteiro da bússola consciencial, nocionalidade
cosmoética; calculismo sadio).
80. Pripri. Hoje não estou para isso (primeira priorização, objeção de consciência).
81. Provocação. Fale alguma coisa. Participe diretamente (Grupocarmologia; saída do
ramerrão).
82. Qualificação. Se não presta para mim, pode não ser bom para os outros.
83. Racionalidade. Tem lógica? Qual a utilidade? Faz sentido para você? (Práxis, praticidade; a ilogicidade da inutilidade).
84. Realística. Não briguemos contra os fatos. Analisemos e interpretemos os acontecimentos.
85. Recin. Te vira (autenfrentamento inadiável).
86. Redundância. O processo do processo para estudar o processo (batopensenidade).
87. Reencontros. Vamos nos reencontrar nas quebradas da Evolução (inseparabilidade
grupocármica ante a guerra e a paz; ninguém perde ninguém).
88. Reflexão. Vamos estudar o caso detalhadamente (microtomia mentalsomática).
89. Rejeição. Por favor, me inclua fora disso (evitação da interprisão grupocármica).
90. Resolutividade. Dê a melhor solução adequada ao caso (critério de apreciação).
91. Reunionite. Três pessoas já formam multidão e toda multidão se nivela por baixo
(reuniões sem soluções; prefira o amparador extrafísico).
92. Revivalismo. A cada 3 décadas este assunto retorna (lei do retorno das tolices).
93. Saldo. Temos de ver os resultados, os frutos. O saldo foi bom ou ruim? Valeu a pena?
94. Superbanalidade. Isso acontece nas melhores famílias (o rebarbativo; não é nada
demais).
95. Superexplicitação. Vivemos a era da glasnost, da transparência cosmoética e da explicitação.
96. Superquestionamento. Você é bobo ou é assim mesmo? (Inconsciência óbvia; Impactoterapia).
97. Tenacidade. A fórmula é única e inarredável: devagar e sempre (Cronêmica; megapaciência).
98. Tolice. Isso é bobagem, asneira, perda de tempo, oportunidade e de energias (realismo; o ato de cortar fora).
99. Utilitarismo. Se algo não é bom, não serve mesmo. Não adianta fazer maquilagem
ou edulcorar.
100. Verpon. Busquemos a ponta afiada da broca do tatuzão (a verdade relativa de ponta; o sumopensene).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio coloquial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autexpressão: Comunicologia; Neutro.
2. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
3. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
4. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
5. Palavra: Comunicologia; Neutro.
6. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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7. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.

A LINGUAGEM COLOQUIAL DA CAMARADAGEM ENTRE
AMIGOS E COLEGAS É BEM DIFERENTE DA LINGUAGEM
FORMAL E PODE SER MUITO MAIS LIVRE E EXPLICITATIVA EM FUNÇÃO DA INTIMIDADE ENTRE AS CONSCINS.
Questionologia. Qual linguagem predomina em você: a coloquial ou a formal? A acessibilidade a você é fácil ou difícil?
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PRINCÍPIO CONSCIENCIOCÊNTRICO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O princípio conscienciocêntrico é a concepção evoluída inteiramente convergente e potencializadora do aprofundamento e da expansão da autoconsciencialidade da conscin lúcida, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico vem igualmente do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kêntron, “centro”. Surgiu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Verpon da Conscienciologia. 2. Constructo do Curso Intermissivo.
3. Fundamento estatutário da IC. 4. Conceito conscienciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio conscienciocêntrico, miniprincípio conscienciocêntrico e megaprincípio conscienciocêntrico são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Princípio eletronótico. 2. Princípio materialista. 3. Conceito materiológico.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o principium conscientiologicum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoconscienciologia; os genopensenes; a genopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a concepção conscienciocêntrica; o conceito conscienciocêntrico; o constructo conscienciocêntrico; a verpon conscienciocêntrica; a mentalidade da não-doutrinação; os fundamentos da Conscienciologia; a Empresa Conscienciocêntrica (EC).
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio conscienciocêntrico; o princípio conscienciológico; o princípio da descrença.
Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
proéxis; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Binomiologia: o binômio Mateologia-Conscienciologia.
Antagonismologia: o antagonismo Ciência Intraconsciencial / Ciência Periconsciencial; o antagonismo intrafisicalidade / extrafisicalidade.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmocracia.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia.
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Mitologia: a derrocada dos mitos eletronóticos.
Holotecologia: a consciencioteca; a cosmoconsciencioteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a pesquisoteca; a intermissioteca; a neologisticoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Principiologia; a Cosmoconscienciologia;
a Heuristicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o professor de Conscienciologia;
o pesquisador da Conscienciologia; o voluntário conscienciológico; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a professora de Conscienciologia;
a pesquisadora da Conscienciologia; a voluntária conscienciológica; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens tertualianus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens
projectius; o Homo sapiens autoconscientialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprincípio conscienciocêntrico = o princípio da descrença (Descrenciologia) ou da Autopesquisologia permanente; megaprincípio conscienciocêntrico = o princípio
da Cosmoética (CPC) ou da Interassistenciologia, a megafraternidade.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 70
princípios conscienciocêntricos – o resumo básico da Conscienciologia – através dos qualificativos, a fim de se obter a visão abrangente das aquisições mentaissomáticas e evolutivas da conscin, homem ou mulher:
01. Autafetividade: a dupla evolutiva; a Duplologia.
02. Autoconsciencialidade: a autolucidez; a Autoconscienciologia.
03. Autocosmoeticidade: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a Cosmoeticologia.
04. Autodidaticidade: o autodidatismo; a autodidaxia; a Autodidaticologia.
05. Circularidade: a técnica; a Didática; a Parapedagogiologia.
06. Civilidade: a educação maior; a Civilizaciologia.
07. Coerenciabilidade: a coerência; a Coerenciologia.
08. Comunicabilidade: a comunicação; a Comunicologia; a Infocomunicologia; a Paracomunicologia.
09. Comunidade: a consciência comunitária; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Cognópolis.
10. Cosmoconsciencialidade: a interação cósmica; a cosmoconsciência; a Cosmoconscienciologia.
11. Cosmoeticidade: a moral cósmica; a Cosmoeticologia.
12. Criticidade: a crítica; a autocrítica; a heterocrítica; a Criticologia.
13. Desassedialidade: a Autodesassediologia; a Heterodesassediologia.
14. Descrencialidade: a descrença; o cético otimista cosmoético (COC); a Descrenciologia.
15. Desperticidade: o desassediado permanente total, homem ou mulher; o ser desperto; a Despertologia.
16. Egocarmalidade: a identidade; a individualidade sem egoísmo; a Egocarmologia.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Enciclopedialidade: a Lexicografia; a Lexicologia; a Enciclopediologia.
Evolutividade: a evolução consciencial continuada; a Evoluciologia.
Exemplaridade: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o Exemplarismo.
Extrafisicalidade: a pararrealidade; a multidimensionalidade; a Extrafisicologia.
Fitopensenidade: a Parabotânica; a Fitopensenologia.
Gastrossomaticidade: o gastrossoma; a Somatologia; a Gastrossomatologia.
Grupalidade: as maxiproéxis; a Grupocarmologia.
Historicidade: a História; a Historiologia; a Para-História; a Para-Historiologia.
Holochacralidade: a energeticidade pessoal; a Energossomatologia.
Holomaturidade: a autorrecuperação dos cons magnos; a Holomaturologia.
Incredulidade: o princípio da descrença; a Descrenciologia.
Indexalidade: a indexação; a Indexologia.
Intencionalidade: a intenção pessoal; a Intencionologia.
Interassistencialidade: a Assistenciologia Interconsciencial; a Interassistenciologia.
Interdisciplinologia: a multidisciplinaridade; a transdisciplinaridade; a Remissio-

logia.
32. Interpretatividade: a interpretação; o Histrionismo; a Hermenêutica.
33. Inventividade: a invenção; a criatividade; a descoberta; a Verponologia; a Neologística; a Heuristicologia.
34. Invexibilidade: a inversão existencial pessoal; a Invexologia.
35. Logicidade: a linearidade da autopensenização; a Lógica.
36. Macrossomaticidade: o macrossoma pessoal; a Macrossomatologia.
37. Materpensenidade: o materpensene pessoal; a ortopensenidade; a Materpensenologia.
38. Megafraternidade: a equanimidade; a fraternidade cósmica; o Universalismo; a Holofilosofia.
39. Megaprioridade: as priorizações; os critérios evolutivos pessoais; a Priorologia.
40. Mentalsomaticidade: o autodiscernimento; a Autodiscernimentologia.
41. Ofiexialidade: a ofiex pessoal; o Tenepessismo; a Ofiexologia.
42. Paracerebralidade: o paracérebro; a base do parapsiquismo; a Paracerebrologia.
43. Parageneticidade: as ideias inatas pessoais; a Parageneticologia.
44. Paraperceptibilidade: o autoparapsiquismo; as autoparapercepções; a sinalética parapsíquica; a Parapercepciologia.
45. Paraprocedencialidade: a paraprocedência; a origem de cada conscin; a Paraprocedenciologia.
46. Policarmalidade: a Holocarmologia; a Policarmologia.
47. Posteridade: o futuro imediato; a Prospectiva; a Cronêmica; a Posteriorologia.
48. Pré-neonatalidade: a Intermissiologia; a Pré-Ressomatologia; a Ressomatologia.
49. Previvencialidade: as extrapolações; o Extrapolacionismo; a Previvenciologia.
50. Proexialidade: a programação existencial pessoal; a Proexologia.
51. Projetabilidade: a Descoincidenciologia Lúcida; a Projeciologia.
52. Psicossomaticidade: a euforin; a primener; o cipriene; a Psicossomatologia.
53. Questionabilidade: o omniquestionamento; as pesquisas; as tertúlias; a Refutaciologia.
54. Racionalidade: a razão; a cadeia de raciocínio; a Racionalização.
55. Recexibilidade: a reciclagem existencial; a Recexologia.
56. Semiconsciexialidade: a semiconsciex; a Semiconsciexologia.
57. Serenidade: o modelo evolutivo Homo sapiens serenissimus; a Serenologia.
58. Serialidade: a seriéxis pessoal; a Seriexologia.
59. Sexualidade: os gêneros humanos; o ginossoma; o androssoma; a Sexossomatologia.
60. Sinceridade: a autenticidade; a transparência; a amizade; a Impactoterapia.
61. Sistematicidade: os sistemas; os esquemas; a Sistematologia.
62. Sociexialidade: a extrafisicalidade; a Intermissiologia; a Sociexologia.
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63. Tecnicidade: as técnicas gerais; a Metodologia; a Tecnologia; a Paratecnologia.
64. Tipicidade: os tipos; as tipificações; a Tipologia; a Taxologia.
65. Transfigurabilidade: o psicossoma; a autotransfiguração psicossomática; a Psicossomatologia.
66. Transmigracialidade: as transmigrações extrafísicas; a Transmigraciologia.
67. Tridotalidade: a tridotação consciencial; a Tridotadologia.
68. Vivencialidade: a teática pessoal; a teoria e a prática ou vivência; a Teaticologia.
69. Volutividade: a vontade inquebrantável, o maior poder da consciência; a Voliciologia.
70. Zoopensenidade: a Zoologia; a Zoopensenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes homeostáticos da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o princípio conscienciocêntrico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia.
03. Autopesquisologia: Experimentologia.
04. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia.
05. Curso Intermissivo: Intermissiologia.
06. Holofilosofia: Holomaturologia.
07. Intelecção: Mentalsomatologia.
08. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia.
09. Princípio da descrença: Mentalsomatologia.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia.

SEM A RECICLAGEM INTRACONSCIENCIAL, TEÁTICA
E AUTODISCIPLINADA É IMPRATICÁVEL INCORPORAR,
DE FATO, OS PRINCÍPIOS CONSCIENCIOCÊNTRICOS
ESSENCIAIS NA AUTOVIVÊNCIA DIUTURNA NA TERRA.
Questionologia. Quais princípios conscienciocêntricos você incorporou teaticamente
à própria vida intrafísica? Qual o princípio conscienciocêntrico mais útil a você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 20, 21, 23, 32, 40, 53, 69, 71, 75, 77, 79, 95, 101, 108, 113,
146, 174, 613 e 615.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 6, 27, 32, 87, 111, 132, 181, 190, 260, 290
e 357.
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PRINCÍPIO

COMPREENSÃO INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)

DA

I. Conformática
Definologia. O princípio da compreensão interassistencial é o preceito, a diretriz e o ditame fundamentador das ações assistenciais, embasadas pela Cosmoeticologia, Paradireitologia,
Evoluciologia e Megafraternidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo princípio procede do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no Século XIV. O termo compreensão deriva também do idioma Latim, comprehensio, de
comprehendere, “apoderar-se; apreender”. Apareceu no Século XV. O prefixo inter vem do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra assistência provém
igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar ou ter-se de pé; estar
presente; comparecer; assistir em juízo”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Princípio norteador interassistencial. 2. Princípio da interassistência cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio da compreensão interassistencial, princípio teórico da compreensão interassistencial e princípio prático da compreensão interassistencial são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Preceito da incompreensão assistencial. 2. Preceito da assistência
amaurótica. 3. Ditame do auxílio assediador.
Estrangeirismologia: as observações parapsíquicas no Acoplamentarium; as informações tarísticas no Tertuliarium; as colocações paraterapêuticas no setting consciencioterápico; os
aftereffects da assistência; o feedback técnico; a verificação do weak point do assistido; a assistência paciente step-by-step; a network interassistencial multidimensional.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Parapercepciologia Interassistencial.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao princípio da compreensão interassistencial: – Para o bom entendedor, poucas palavras bastam.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da assistência discernida; o holopensene da abnegação fraterna; a ação pessoal centrífuga necessária à compreensão do holopensene do assistido;
os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a depreensão dos ginopensenes pela conscin portadora de androssoma; a ginopensenidade; a depreensão dos andropensenes pela conscin portadora de ginossoma; a andropensenidade; a importância da autocognição do assistente quanto aos próprios pensenes; a discriminação
essencial da presença de exopensenes.
Fatologia: a predisposição à compreensão do microuniverso do assistido; a empatia facilitando a assistência; a apreensão das possibilidades reais da conscin evitando futuras frustrações;
as comparações necessárias; os limites cosmoéticos; o calculismo assistencial cosmoético; as
abordagens seguras; a assistência padrão-ouro; o conjunto de possibilidades de enfoques paradidáticos; os esclarecimentos no momento devido; a acurácia de aguardar pela melhor oportunidade; o tempo assistencial; a preparação da conscin através do fornecimento crescente de informações; a visão de conjunto norteando as ações assistenciais; as sutilezas do discurso; a aplicação de
determinados vocábulos em contextos específicos; a compreensão da influência do contexto cultural; o escrutínio das queixas pessoais; as carências subentendidas; a observação das vitimiza-
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ções; o diagnóstico das emoções fixas; a análise das vestimentas; a observação dos gestos usuais;
a atenção às seduções sexochacrais; o entendimento da relação do assistido com o grupocarma; as
parapatologias grupocármicas; a hiperacuidade à tentativa de manipulação consciencial; o autodiscernimento de sair de cena na evitação de compartilhar a doença do assistido; a autovigilância
necessária ao assistente quanto à intensificação, instintiva e sem objetivo assistencial, do foco
da análise dos heterotrafares; a ação cirúrgica imediata contra as possíveis reações antagônicas ao
mecanismo de funcionamento do assistido; as vivências pessoais do assistente favorecendo
a compreensão dos assédios do assistido; os autodesassédios enquanto balisadores da autossustentabilidade do assistente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os paraautencapsulamentos cosmoéticos; as paratransfigurações psicossômicas essenciais aos resgates extrafísicos; o entendimento das heteronecessidades a partir da dissecção da fixação patopensênica da
consciex; a análise de contextos cruciais da holobiografia do assistido; a compreensão da raiz paragenética do temperamento da consciência assistida; o estudo das reações holossomáticas;
o acesso à holomemória propiciando o resgate mnemônico de vivências pretéritas, facilitadoras
do planejamento da melhor estratégia assistencial; a paranálise da eficácia das abordagens assistenciais; as habilidades parapsíquicas; o autoparapsiquismo do assistente propiciando o desnudamento consciencial do assistido; o paraprontuário da consciência assistida; os pensamentos laterais proporcionados pelas consciexes amparadoras; as semipossessões benignas; a observação do
padrão das companhias extrafísicas do assistido; a observação da condição under attack; o ataque
paraterapêutico; a ofiex; a responsabilidade da consciência ressomada ex-aluna do Curso Intermissivo (CI); os paraneodesafios da consciex, pós-dessoma, intermissivista, candidata ao segundo
CI; a paradiplomacia dos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-autodiscernimento-autoparapsiquismo
aplicado à interassistencialidade; o sinergismo forma da interlocução–conteúdo da interlocução.
Principiologia: o princípio da compreensão interassistencial; o princípio de o menos
doente assistir ao mais doente; o princípio da afinidade consciencial; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva com os assistidos; o princípio do “muito ajuda quem não atrapalha”;
o princípio cosmoético “aconteça o melhor para todos”; o princípio de “na dúvida, abster-se”;
o respeito ao princípio do livre arbítrio do assistido; a apresentação didática do princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) indispensável na assistência qualificada; a atenção ao código pessoal de Cosmoética do assistido.
Teoriologia: a teoria da reurbex.
Tecnologia: a importância da técnica da assim na compreensão do assistido; a relevância da técnica da desassim para o assistente; a utilização da técnica da clarividência na perquirição assistencial; a técnica da tenepes; as técnicas assistenciais; as técnicas de acolhimento; as
técnicas de desenvolvimento de rapport; as técnicas de interlocução com o assistido; as técnicas
de desassédio específicas para cada caso.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito da abertura do assistente na achega advinda do assistido; o efeito
do exemplo pessoal; o efeito halo consciencial da assistência realizada à única consciência;
o efeito produtivo da sinalética parapsíquica e energética pessoal na compreensão do contexto
da assistência; o efeito do acoplamento com o amparador de função; o efeito da paradiplomacia;
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o efeito do respeito ao assistido; o efeito profilático do autencapsulamento cosmoético; o efeito
da energia no heterodesassédio; o efeito das expressões populares.
Neossinapsologia: o auxílio informacional na produção de neossinapses; as neossinapses advindas da interassistência; o ganho neossináptico do assistente.
Ciclologia: o ciclo de ações terapêuticas de acordo com a necessidade e as possibilidades do assistido.
Enumerologia: a racionalidade assistencial; a criatividade assistencial; a tecnicidade
assistencial; a inteligência assistencial; a diplomacia assistencial; a criticidade cosmoética assistencial; o autodiscernimento assistencial.
Binomiologia: o binômio limite assistencial–autodiscernimento; o binômio limite do assistido–limite do assistente; o binômio compreensão do assistido–encaminhamento consciencial;
a importância da compreensão interassistencial no binômio revisor-autor; o binômio histrionismo
sadio–aprofundamento do rapport; o binômio psicodrama–resgate extrafísico; o binômio dicionário pessoal idiomático–dicionário pessoal de locuções populares idiomáticas; o binômio compreensão assistencial–flexibilidade assistencial; o binômio gosto do assistido–elemento de rapport assistencial; o binômio acolhimento-veemência nas diversidades de demandas interassistenciais.
Interaciologia: a interação assistente–assistido–amparador de função–amparador do
assistido; a interação insights–direção da atuação; a interação realismo–prospectiva fundamentada; a interação planejamento–êxito assistencial; a interação das análises de 2 consciencioterapeutas na compreensão de 1 evoluciente; a interação entendimento da heteroconsciencialidade–
–evitação da interprisão grupocármica; a interação compreensão assistencial holossomática–eficácia terapêutica; a interação dos materpensenes dos cursos conscienciológicos com o perfil dos
alunos.
Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex.
Trinomiologia: a evitação da tríade da erronia; o entendimento assistencial do trinômio
princípio consciencial vegetal–princípio consciencial animal–consciência humana; o trinômio
Conscienciometria-Consciencioterapia-Proexologia na análise da conscin intermissivista; o trinômio ouvir-esperar-falar; o trinômio cultura-Mesologia-Genética; o trinômio Paragenética-holobiografia-temperamento.
Polinomiologia: o polinômio técnico acolhimento–orientação–encaminhamento–follow
up; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo assistente monofocal / assistente multifocal; o antagonismo assistente monolíngue / assistente poliglota; o antagonismo dogmatismo / informação
cosmoética; o antagonismo gratidão do assistente / gratidão do assistido; o antagonismo acolhimento ao assediador / rechaço ao assediador; o antagonismo mitridatismo / fuga assistencial;
o antagonismo escolhas lúcidas autodiscernidas / escolhas cegas egoicas; o antagonismo tempo
assistencial / omissão assistencial.
Paradoxologia: o paradoxo da necessidade do olhar centrípeto na otimização, pelo assistente, da assistência centrífuga; o paradoxo de o acolhimento interassistencial não significar
acumpliciamento e concordância às patologias e equívocos do assistido; o paradoxo da utilização de expressões linguísticas anacrônicas eficazes na assistência do momento atual; o paradoxo
da refratariedade acolhedora do ser desperto.
Politicologia: as políticas assistenciais; as parapolíticas assistenciais.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao parapsiquismo lúcido interassistencial;
as leis do Paradireito; as leis egocármicas; as leis grupocármicas; a lei da empatia consciencial;
as leis de compatibilidade e exequibilidade proexológicas; a compreensão da lei de ação e reação
ampliando a análise do assistido; a lei da economia de males; as leis evolutivas.
Filiologia: a conscienciofilia; a comunicofilia; a tecnofilia; a leiturofilia; a mentalsomatofilia; a antropofilia; a culturofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a assediofobia levando aos desvios proexológicos.
Sindromologia: a ineficácia na síndrome do justiceiro; a síndrome de burnout; a síndrome da apriorismose levando ao erro assistencial; a autossegurança rechaçando a síndrome do an-
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siosismo no assistente; a síndrome do vampirismo bionenergético; a síndrome do salvador da pátria; a síndrome do heroísmo; a síndrome do perfeccionismo retardando as possibilidades assistenciais.
Mitologia: os mitos envolvendo a assistência.
Holotecologia: a traforoteca; a trafaroteca; a metodoteca; a parapsicoteca; a grupocarmoteca; a policarmoteca; a gregarioteca; a fenomenoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conscienciometrologia; a Temperamentologia; a Holobiografologia; a Parapercepciologia; a Prospectivologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Liberologia; a Amparologia; a Paradireitologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cética otimista
cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens
interassistens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio teórico da compreensão interassistencial = o entendimento de
1% do preceito das ações interassistenciais cosmoéticas; princípio prático da compreensão interassistencial = a vivência (99%) do preceito das ações interassistenciais cosmoéticas.
Culturologia: a cultura da pesquisa; a cultura da interassistencialidade cosmoética;
a cultura do saber escutar e auscultar.
Profissionalismo. De acordo com a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 12 especialidades conscienciológicas a serem examinadas e consideradas variáveis úteis nas ações auxiliadoras, pela conscin interessada no profissionalismo assistencial:
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01. Autopesquisologia: o entendimento da relação pessoal com a consciência a ser assistida.
02. Conscienciometrologia: a ausculta parassemiológica ampliando a análise consciencial.
03. Cosmoeticologia: a utilização do autodiscernimento na qualificação da intenção assistencial.
04. Discernimentologia: a prevalência da tarefa do esclarecimento sobre a tarefa da
consolação.
05. Grupocarmologia: a preferência pela atuação cosmovisiológica com repercussão
assistencial atacadista.
06. Multidimensiologia: o uso da atenção dividida na análise multidimensional do universo circundante à conscin assistida.
07. Pancogniciologia: a utilização da transdisciplinaridade levando ao crescimento do
leque de possibilidades de ações interassistenciais.
08. Paraetiologia: o estudo paraetiológico tornando a investigação causal condizente
com a vivência holobiográfica do assistido.
09. Perspectivologia: a estratégia do planejamento de ações auxiliadoras de curto, médio e longo prazo.
10. Prospectivologia: a compreensão, ao invés da simples avaliação, do momento presente do assistido, através da aplicação lúcida dos talentos parapsíquicos.
11. Tecnologia: a assistência por meio da tecnicidade, substituindo a conduta meramente intuitiva.
12. Verificaciologia: a presença de follow up, tornando possível o acompanhamento do
assistido e das consequências futuras do ato auxiliador.
Prioridade. Na prática assistencial, a cognição e o entendimento das características funcionais e estruturais da consciência a ser assistida são o primeiro passo a ser realizado para a eficácia das condutas de auxílio e amparo.
Observaciologia. Concernente aos estudos e pesquisas da Interassistenciologia, faz-se
útil a observação cuidadosa de 20 itens, na ordem alfabética, referentes ao assistido, enquanto facilitadores da cognição diretiva do empreendimento interassistencial:
01. Autocognição.
02. Autocriticidade.
03. Autopercepção.
04. Biofilia (zoofilia, filiofilia).
05. Código pessoal de Cosmoética (CPC).
06. Companhias extrafísicas.
07. Companhias intrafísicas.
08. Cultura.
09. Erudição.
10. Grupo de convívio.
11. Hobbies.
12. Ideias fixas.
13. Pensene padrão.
14. Profissão.
15. Psicosfera.
16. Temperamento.
17. Traços-faltantes.
18. Traços-fardos.
19. Traços-fortes.
20. Vontade para mudar.
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Criticologia. Sob a ótica do princípio cosmoético de pensar no mal existente na consciência ao invés de pensar mal da mesma, a criticidade com intenção qualificada deve permear as
análises e resoluções interassistenciais. Desta forma, é imprescindível à consciência assistente,
autogabaritar-se nos 3 estados, dispostos na ordem lógica:
1. Autocriticidade: pré-requisito para a heterocrítica cosmoética.
2. Autodesassedialidade: sustentadora da manutenção do autodiscernimento.
3. Autocosmoeticidade: base para a ponderação quanto ao conteúdo crítico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio da compreensão interassistencial, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
02. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Cacoete holobiográfico: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
04. Conscin polissêmica: Somatologia; Neutro.
05. Fenomenologia holossomática: Parafenomenologia; Neutro.
06. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
08. Minitares: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
10. Paraconscienciometria: Parapercepciologia; Neutro.
11. Paratarefa do amparador: Amparologia; Homeostático.
12. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Raiz do temperamento: Autotemperamentologia; Neutro.
14. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.
15. Tradução parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.

A INTERASSISTENCIALIDADE RESPONSÁVEL PERPASSA
A VONTADE E A INTENÇÃO. O AUXÍLIO, PELA PERSCRUTAÇÃO DO MICROUNIVERSO DO ASSISTIDO, DEMANDA PARAOLHOS, DETALHISMO, COSMOVISÃO E LUCIDEZ.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou as variáveis utilizadas nas ações interassistenciais pessoais? Procura definir o modo de assistência pela mera intuição ou pelo discernimento cosmoético do melhor a ser feito, no momento, para determinada(s) consciência(s)?
A. C. G.
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PRINCÍPIO DA DESCRENÇA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O princípio da descrença é a proposição fundamental e insubstituível da
abordagem da Conscienciologia às realidades, em geral, do Cosmos, em qualquer dimensão, recusando a consciência pesquisadora e refutadora todo e qualquer conceito de modo apriorista, dogmático, sem demonstração prática ou reflexão demorada, confronto da causação, lógica e a plenitude da racionalização pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O prefixo des vem igualmente do idioma Latim, dis ou de ex, “negação, oposição;
falta; separação, divisão, afastamento, supressão”. A palavra crença procede do mesmo idioma
Latim, crendentia, “ação de acreditar, fé”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Anticredulidade; antidogmatismo; antidoutrinação; antinculcação;
ceticismo; incredulidade. 02. Criticismo. 03. Norma dubitativa. 04. Refutabilidade. 05. Questionamento; reflexão lógica. 06. Prova e demonstração prática; preceito científico. 07. Código de
pesquisa; principium incredulitatis. 08. Regra de investigação. 09. Pensamento divergente. 10.
Descrenciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio da descrença, miniprincípio da descrença e megaprincípio da descrença são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 01. Crença; crendice; fé. 02. Inculcação. 03. Apriorismo. 04. Peremptoriedade; persuasão. 05. Ato de acreditar no texto lido. 06. Ato de acreditar nas palavras
ouvidas. 07. Acriticismo; amestramento; dogmática. 08. Irrefutabilidade. 09. Lobby cognitivo;
magister dixit; manipulação cognitiva. 10. Pensamento único.
Estrangeirismologia: a aplicação urbi et orbi da heterocrítica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto às informações intra e extrafísicas.
Citaciologia: – Dubitando ad veritatem pervenimus.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade.
Fatologia: a primeira legenda de pesquisa; a minivariável; a incredulidade; a antissofística; o criticismo apurado; a excelência da consciência heterocrítica; a omnicrítica; a coragem
intelectual; o destemor cosmoético; a sabedoria do ônus do não; a desmistificação; a desmitificação; a cosmovisão ampla; o exame minucioso de tudo; a explicitação máxima; o escrutínio
mentalsomático; o primado da autopesquisa racional; a dissecção analítica; a reverificação racional prática; a habilidade avaliativa; a repulsa à adesão cega; o cognitivismo; o autodiscernimento
avançado; o ajuizamento pessoal; a maturidade mental; o raciocínio regrando a imaginação; as
fundamentações; a ideia; a ordem; os procedimentos; o inconformismo sadio; a antissugestionabilidade; o antiobscurantismo; a antidogmatização; a antissuperstição; a lucidez consciencial; a independência pesquisística; a antifascinação grupal; a antievangelização; a anticatequização; a verdade sempre relativa; a falseabilidade de toda hipótese; a informação não-aliciadora; a tares informativa; o embasamento da Lei; o conflito realidade-crença; a fusão impossível Ciência-Religião;
a conduta-exceção da Conscienciologia; o predomínio da Homeostática na Paragenética; a Autopesquisologia em primeiro lugar; a Refutaciologia prioritária; o desenvolvimento da Conscienciologia embasado na Descrenciologia patrocinadora das autexperimentações universais.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o megaprincípio científico; a vivência do princípio da Holofilosofia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio informação-autorreflexão.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio crendices-delírios-tradições.
Antagonismologia: o antagonismo paracérebro / subcérebro; o antagonismo renovação
/ tradição.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a criticofilia; a logicofilia; a raciocinofilia; a neofilia.
Maniologia: a antibibliomania religiosa.
Holotecologia: a logicoteca; a cognoteca; a filosofoteca; a dogmaticoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Principiologia; a Experimentologia;
a Holomaturologia; a Raciocinologia; a Erudiciologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia;
a Priorologia; a Evoluciologia; a Descrenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin heterocrítica; a conscin omissa superavitária; a pessoa desinibida.
Masculinologia: o conscienciólogo; o pesquisador da consciência; o investigador da
Ciência; o experimentador; o debatedor; o refutador; o autopesquisador; o agente retrocognitor;
o incrédulo; o explicitador não-persuasor; o maxidissidente da Materiologia; o maxidissidente do
misticismo em geral; o antilobista; o antidoutrinador; o ombudsman incorrupto.
Femininologia: a consciencióloga; a pesquisadora da consciência; a investigadora da
Ciência; a experimentadora; a debatedora; a refutadora; a autopesquisadora; a agente retrocognitora; a incrédula; a explicitadora não-persuasora; a maxidissidente da Materiologia; a maxidissidente do misticismo em geral; a antilobista; a antidoutrinadora; a ombudswoman incorrupta.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo
sapiens expeditus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprincípio científico convencional = a descrença racional; megaprincípio conscienciológico = a autovivência direta da incredulidade técnica lógica.
Demarcação. Dentro do universo da Holomaturologia, o princípio da descrença demarca, de modo teático, a fronteira original de racionalidade, eficiência e profissionalismo cosmoético, exaltando o distanciamento óbvio da Conscienciologia dos outros sistemas de ideias ou linhas

Enciclopédia da Conscienciologia

18006

de conhecimento, por exemplo, a Ciência Convencional, a Antropologia, a Sociologia, a Filosofia, a Religião e a Arte.
Exceção. Sob a ótica da Experimentologia, até o momento, não encontramos instituição
humana alguma, além das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), capaz de ostentar, permanentemente, como dístico paradigmático, fundamental, prático e transparente dos objetivos, o princípio
da descrença, explicitado sem rodeios, dirigido a todas as pessoas, exposto, bem vísivel, qual
banner, nas dependências da Instituição, destacado nos textos dos livros e redigido com esta redação: – “Não acredite em nada, nem mesmo nas informações fornecidas por esta Instituição. O inteligente é fazer pesquisas pessoais, repetidas e autocríticas sobre os temas sob análise”.
Megabicho. O princípio da descrença vem constituindo o megabicho papão ideológico
e pesquisístico da Conscienciologia. A prova desse fato é a evitação de qualquer referência por
parte dos repórteres, jornalistas, homens e mulheres de múltiplas mídias, em reportagens cobrindo
os trabalhos e instalações do CEAEC, durante mais de 1 década. Se até os jornalistas evitam o tema é porque o mesmo é, honestamente, quente, duro de roer ou difícil de deglutir pelas pessoas,
ideias e instituições ainda defendendo as aparências sociais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio da descrença, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
2. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
3. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
4. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
5. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
6. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
7. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

O PRINCÍPIO DA DESCRENÇA É O CONCEITO CONSCIENCIOLÓGICO, TEÁTICO, MAIS COSMOETICAMENTE
DESTRUTIVO E INTOLERÁVEL PARA A SOCIN, QUANDO
PATOLÓGICA, NA TERRA, NESTE TERCEIRO MILÊNIO.
Questionologia. Você já é capaz de inscrever o princípio da descrença em trabalhos,
obras, livros e dependências pessoais expostas ao público? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Fernandes, Marcio; Terra do Nunca (A Pluridade Étnica de Foz do Iguaçu revela a Globalização da Tríplice Fronteira); Rolling Stone Brasil; Revista; Mensário; N. 6; Seção: Conexão Brasilis; 1 fotomontagem; 15 fotos; São
Paulo, SP; Março, 2007; páginas 44 a 51.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.584.

Enciclopédia da Conscienciologia

PRINCÍPIO

18007

DA
EMPATIA EVOLUTIVA
(EVOLUCIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O princípio da empatia evolutiva é a condição derivada das reações dos
trafares (Trafarologia) e trafores (Traforologia) da consciência, entrosando-se com os trafares
e trafores de outras consciências, por intermédio de múltiplas vidas humanas consecutivas (Seriexologia), compartilhando as experiências (Conviviologia) nas mesmas épocas (Cronêmica) e nos
mesmos holopensenes intrafísicos (Proxêmica).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo empatia vem do idioma Inglês, empathy, traduzido do idioma Alemão,
einfuhlung, e este do idioma Grego, empátheia, “paixão”. Apareceu no Século XX. A palavra
evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e esta do idioma Latim, evolutio,
“ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Princípio da afinidade interconsciencial. 2. Conceito da empatia interpessoal.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio da empatia evolutiva, princípio da empatia evolutiva simples e princípio da empatia evolutiva complexa são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Raiz da incompatibilidade interpessoal. 2. Princípio da descrença.
3. Princípio da prioridade compulsória. 4. Princípio do exemplarismo pessoal. 5. Princípio do
posicionamento pessoal.
Estrangeirismologia: o link consciencial via mentalsoma; o rapport multimilenar interconsciencial; o rapport interconsciexes; o rapport interconscins.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da autopensenização.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Empatia:
simpatia prática.
II. Fatuística
Pensenologia: os pensenes da multidimensionalidade; a criação dos holopensenes libertários; o holopensene doméstico; a grafopensenidade conjunta; o holopensene institucional; os sociopensenes; a sociopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade.
Fatologia: a inteligência evolutiva (IE); as maxiproéxis; a unipatia; a intropatia; a profunda empatia extrafísica; a empatia intrafísica franca; a condição de alguém sentir o microuniverso de outra consciência; a empatia mútua; a reciprocidade de afeto; a coparticipação afetiva;
o desenvolvimento da afetividade entre as consciências; a capacidade de sintonia intelectual
e emocional entre as pessoas; a empatia técnica; a afinidade intelectual; a origem da afinidade
grupocármica; a empatia potencializando a força presencial; o circuito da empatia emissor-receptor; a identificação médico-paciente; o acoplamento energético.
Parafatologia: a intermissão; o Curso Intermissivo (CI); o paracoleguismo; a paracamaradagem; o fenômeno da telepatia; o holorgasmo conjunto.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a empatia expandindo o sinergismo.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva.
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Voluntariologia: o holopensene da Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Enumerologia: a compatibilidade; a afabilidade; a cordialidade; a sociabilidade; a solidariedade; a interassistencialidade; a megafraternidade.
Interaciologia: a interação duradoura entre os amigos.
Trinomiologia: o trinômio gregarismo-individualismo-univesalismo; o trinômio rapport–energias conscienciais–acoplamento áurico; o trinômio holobiografias-autobiografias-biografias; o trinômio simpatia-autovivência-pacto.
Antagonismologia: o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo homem / mulher;
o antagonismo inimigo / amigo.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia.
Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia; a gnosiofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: o combate à evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a psicossomatoteca; a definoteca; a evolucioteca; a retrocognoteca;
a assistencioteca; a convivioteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Principiologia; a Psicossomatologia; a Proexologia; a Maxiproexologia; a Parageneticologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Parassociologia; a Comunicologia; a Duplologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; as companhias evolutivas; a minipeça no maximecanismo interassistencial; a empatia entre os seres humanos e os
subumanos; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o intermissivista; o cognopolita; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proexista; o maxiproexista; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a intermissivista; a cognopolita; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a proexista; a maxiproexista; a proexóloga; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens democraticus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: princípio da empatia evolutiva simples = a condição intraconsciencial
mantenedora da harmonia dos parceiros da dupla evolutiva exitosa no holopensene doméstico;
princípio da empatia evolutiva complexa = a condição intraconsciencial mantenedora da harmonia dos componentes do grupocarma executando a programação existencial grupal, ou maxiproéxis, no amplo holopensene da Cognópolis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio da empatia evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
2. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
3. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
4. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
5. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia; Homeostático.
6. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
7. Paravínculo: Psicossomatologia; Homeostático.

O ENTENDIMENTO TEÁTICO DO PRINCÍPIO DA EMPATIA
EVOLUTIVA PERMITE À CONSCIN ESCANCARAR A COSMOVISÃO PESSOAL DA HOLOMEMÓRIA, DAS RETROCOGNIÇÕES, DA HOLOBIOGRAFIA E DAS RETROVIDAS.
Questionologia. Você já se conscientizou da funcionalidade do princípio da empatia
evolutiva? Tal entendimento aumentou a compreensão da convivialidade para você?
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PRINCÍPIO DA EQUANIMIDADE
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O princípio da equanimidade é a base, fundamento, ideologia, política, racionalização, lógica e cosmoética, da estruturação e encaminhamento das ações, decisões, resoluções, determinações da consciência, intra ou extrafísica, na condição evoluída de equidade, moderação, imparcialidade, neutralidade, retidão e benevolência, com a finalidade de alcançar o melhor
para todos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia”. Surgiu no Século XIV.
O vocábulo equanimidade procede também do idioma Latim, aequanimitas, “justiça benévola;
igualdade de ânimo”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Princípio da equidade. 2. Princípio do respeito à igualdade.
3. Preceito da retidão. 4. Princípio da imparcialidade. 5. Senso pessoal de justiça holocármica.
6. Consciência exata da justiça plena.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo equanimidade: equânima; equânime; equanimemente; equanimização; equânimo.
Neologia. As duas expressões compostas princípio da equanimidade humana e princípio
da equanimidade multidimensional são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Ditame da parcialidade. 2. Julgamento apriorístico. 3. Iniquidade.
4. Inflexibilidade. 5. Egocentrismo. 6. Conflitividade.
Estrangeirismologia: o agir aequo animo; o arbitrium regulatum; o princípio do in dubio pro reo; o balizador in medio consistit virtus; o julgamento ex aequo et bono; a mental calmness; o self-control; a bondadosa templanza habitual; o Zhong Yong.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade na vivência diária da Cosmoética.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Equanimidade: coerência cosmoética.
Coloquiologia. Eis expressão popular relativa ao assunto: – Fazer o bem, sem olhar
a quem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os racionopensenes; a racionopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade;
os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade.
Fatologia: a priorização da Cosmoética nas relações interpessoais; a retidão no julgamento de si mesmo e dos outros; a defesa incondicional do direito de todas as consciências e de
todos os seres; a ausência de conveniências pessoais, protecionismos ou favoritismos no exercício
de qualquer categoria de poder; as garantias fundamentais do cidadão previstas na Constituição
Federal; o princípio da presunção de inocência no Direito Criminal; o direito à ampla defesa; os
Direitos da Criança e do Adolescente; os Direitos Humanos; os Direitos dos Animais; os Direitos
do Consumidor; o Estatuto do Idoso; a mediação de conflitos; a Justiça Restaurativa; o respeito
à igualdade de direitos de cada consciência; o respeito às individualidades; a política de acessibilidade às pessoas com deficiência; o não pensar mal de outrem; o pensamento puro; a conduta ética; a Comunicação Não Violenta (CNV) de Marshall B. Rosenberg (1934–); a empatia; o colocar-se no lugar do outro; o diálogo pacificador; a construção da paz entre os povos; a extirpação dos
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preconceitos; o olho no olho; a lealdade no trato com as pessoas; o sentimento de simpatia pela
tragédia pessoal de outrem e o desejo de minorá-la; o impulso altruísta; o universalismo vivenciado; a autoincorruptibilidade; o bom senso; a retidão de caráter; a lisura na maneira de proceder;
o rigor na consecução do melhor para todos; a ponderação sobre os fatos da vida; a medida exata
para a apreciação dos valores opostos; a evitação das atitudes extemporâneas decorrentes da falta
de reflexão e distanciamento crítico; o desapego ao ego; o equilíbrio íntimo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desassédio interconsciencial; as retrocognições evocando as responsabilidades pré-ressomáticas; a prática diária
da tenepes; as reurbanizações extrafísicas; as transmigrações interplanetárias.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo despersonalismo pessoal–exercício efetivo do policarma.
Principiologia: o princípio da equanimidade; o princípio fundamental do universalismo; o princípio da igualdade de direitos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio
da Cosmoeticologia; o princípio da megafraternidade; o princípio da não violência; o princípio
fundamental do Universalismo; o princípio da autosserenidade da Serenologia; os princípios do
Paradireito.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) como orientador da equanimidade.
Teoriologia: a teoria da personalidade cosmoética autoconsciente; a teoria da evolução
consciencial; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica de separar a pessoa do problema; a técnica da escuta ativa;
a técnica da inversão de papéis; a técnica de resolução de conflitos; a técnica de não desejar ao
outro o não desejado a si próprio; a técnica da desdramatização; a técnica de afastar-se do problema e olhá-lo de fora.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial pessoal; o paravoluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório da práxis
jurídica; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito pacificador íntimo da intencionalidade sadia; o efeito libertário
dos acertos pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pela vivência da equanimidade.
Enumerologia: a filosofia do meio; o bom senso; o balizador das interrelações; a serenidade de ânimo; o entendimento do fluxo do cosmos; o sentimento de retidão; a consciência dos
limites pessoais.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio discernimento-neutralidade; o binômio imparcialidade–compreensão fraterna.
Interaciologia: a interação Direito-Paradireito.
Crescendologia: o crescendo equanimidade-maxifraternidade-serenismo.
Polinomiologia: o polinômio exemplarismo pessoal–nível de fraternismo–assistencialidade–qualidade da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)–autoridade moral.
Antagonismologia: o antagonismo equidade / egocentrismo; o antagonismo racionalidade / apriorismo; o antagonismo equilíbrio / impulsividade; o antagonismo perdão / ressentimento; o antagonismo flexibilidade / extremismo; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismio hiperacuidade / embotamento; o antagonismo
justiça / corporativismo; o antagonismo pacificação / disputa; o antagonismo universalismo
/ sectarismo; o antagonismo conhecimento da verpon / comportamento automimético.
Paradoxologia: o paradoxo de perdas necessárias poderem ser ganhos evolutivos.
Politicologia: a democracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia;
a discernimentocracia; a despertocracia; a evoluciocracia; a serenocracia.
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Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da reciprocidade; a lei da interdependência
consciencial; a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade assistencial; a lei Suprema; as leis do Cosmos.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a teaticofilia;
a coerenciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome do apriorismo.
Maniologia: o fim da egomania.
Mitologia: o mito de a lei ser sempre justa; o mito de a lei resolver tudo.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; mentalsomatoteca;
a paradireitoteca; a juridicoteca; a autopesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Conflitologia; a Conviviologia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Equilibriologia;
a Evoluciologia; a Harmoniologia; a Ortopensenologia; a Pacifismologia; a Paradireitologia;
a Policarmologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência paradireitóloga; a consciência cosmoética; a consciência ética; a consciência justa; a consciência vivenciadora do Paradireito e do Paradever; a consciência equânime.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o juiz; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a juíza; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens principiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus;
o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens maxilucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio da equanimidade humana = o preceito da igualdade de todos
perante a lei intrafísica; princípio da equanimidade multidimensional = o preceito da igualdade de
todos perante a Paradireitologia.
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Culturologia: a cultura da paz; a cultura do melhor para todos; a eliminação da cultura
do olho por olho, dente por dente; o fim da cultura de fazer justiça pelas próprias mãos.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 12 cotejos, no âmbito das especialidades da Conscienciologia, propiciando a avaliação sincera quanto ao
grau de predominância da equanimidade como balizadora da postura cosmoética:
01. Cogniciologia. A inteligência alerta / o poder dos instintos.
02. Conviviologia. A condição cordata pessoal / a intolerância como hábito da rotina.
03. Cosmoeticologia. A equanimidade franca / a intransigência sectária.
04. Discernimentologia. O julgamento auto e heterocrítico lúcido / a apriorismose.
05. Egologia. O despersonalismo / o egocentrismo infantil.
06. Fraternismologia. A reciprocidade nas amizades / a satisfação das necessidades
egoicas.
07. Harmoniologia. O otimismo / as amarguras.
08. Holomaturologia. A holomaturidade vivida / a repetição dispensável.
09. Interassistenciologia. A compreensão fraterna / as inclemências e inflexibilidades
obtusas.
10. Mentalsomatologia. O domínio da intelectualidade / o emocionalismo.
11. Pacifismologia. O respeito às diferenças / o preconceito irracional.
12. Pesquisologia. As pesquisas úteis em favor de todos / as apreciações levianas
e precipitadas.
Obviedades. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 obviedades, alertando para a vivência do princípio da equanimidade nas relações interconscienciais:
1. Dupla evolutiva: o equilíbrio de vontades é fundamental.
2. Ecossistema: todos os seres vivos são interdependentes.
3. Infância: a criança é consciência.
4. Subordinação: a hierarquia social é sempre precária e temporária.
5. Velhice: o idoso não volta a ser criança.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio da equanimidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
03. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
04. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
05. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
06. Impessoalização: Holomaturologia; Homeostático.
07. Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Medida justa: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Vácuo cosmoético: Cosmoeticologia; Nosográfico.
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O PRINCÍPIO DA EQUANIMIDADE EXPRIME IDEAL COSMOÉTICO, DE JUSTIÇA PLENA. SE AUTOVIVENCIADO, COM
PERSISTÊNCIA, DE MODO INABALÁVEL, TEM EFEITO
PACIFICADOR, INDICANDO O CAMINHO DO SERENISMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega de modo autoconsciente a equanimidade no convívio diário? Pauta as ações, atitudes, resoluções e decisões objetivando o melhor para
todos ou apenas a satisfação pessoal?
Bibliografia Específica:
1. Si, Zi; A Filosofia do Meio (Zhong Young); apres. Antonio Pitaguari; revisores Antonio Pitaguari; et al.;
trad. James Legge (Chinês-Inglês); & Elena Kell (Inglês-Português); 80 p.; 33 caps.; 1 E-mail; 4 enus.; 6 websites; 8 notas; 44 refs.; 18 x 12 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 21 a 23, 41, 43 a 45, 51 a 53 e 59.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
210 e 211.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
157, 179, 187, 367, 397 e 794.
4. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999;
página 365.
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 526 e 641.
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DA
PRIORIDADE COMPULSÓRIA
(HOLOMATUROLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O princípio da prioridade compulsória é a condição ou opção insubstituível, única, de ação em determinado momento evolutivo, tendo em vista a imposição das injunções,
conjunturas, possibilidades e prioridades objetivando o melhor para a evolução consciencial, pessoal ou coletiva, e aceita racionalmente pela conscin lúcida ou pelo grupo evolutivo harmônico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo prioridade procede do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de prior,
“o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente através do
idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. A palavra compulsório provém do idioma
Latim, compulsus, de compellere, “impedir; bater contra”. Surgiu no mesmo Século XVII.
Sinonimologia: 1. PPC. 2. Opção lúcida única. 3. Verpon da Conscienciologia.
4. Conduta cosmoética. 5. Principium conscientiologicus; principium prioritarius.
Neologia. A expressão composta princípio da prioridade compulsória é neologismo
técnico da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Autodecidofobia. 2. Autodesorganização. 3. Princípio eletronótico.
4. Desviologia.
Estrangeirismologia: o noblesse oblige; o Prioritarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da sincronicidade cósmica; a manifestação autopensênica irrecusável; a primazia da ortopensenidade.
Fatologia: o constructo conscienciocêntrico; a autoconsciencialidade evoluída; a inteligência evolutiva (IE); o reconhecimento das imposições naturais da proéxis pessoal; a pressão das
circunstâncias; o caminho único imposto; a exigência dos preceitos imperativos da Cosmoeticologia; a opção unívoca no contexto; a injunção existencial sem outra alternativa; a inexistência de
outra hipótese; a prioridade evolutiva imposta contra a vontade; o senso da autopriorização;
a aceitação da prioridade singular; o comportamento inafastável; a eficácia pessoal; as prioridades
de ponta; a consecução melhor, embora ainda não ideal, dentro da conjuntura; o ato decisivo no
desenvolvimento da autobiografia; a obstinação cosmoética; os detalhes da autoperseverança;
o eixo vital do continuísmo existencial correto; a autorganização evolutiva; a anulação do rolo
compressor das inutilidades onipresentes; a ultrapassagem das superficialidades; o taquipsiquismo
pessoal; a força presencial pessoal; a constância no mais produtivo; a influência coercitiva de costumes e o respeito às demais consciências; as injunções da maioria; o voto vencido; o ditame da
consciência; a optação pela prioridade sadia; o ponto afirmativo (!) no lugar das reticências (...);
o ato da objeção de consciência; a omissão superavitária (omissuper); o corte das posposições
evolutivas; a primazia da lógica; a bússola cosmoética ativa; o ato superrelevante; a autossuficiência mentalsomática; a priorização proexológica; a maxiproéxis.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio do “contra fatos não
há argumentos”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento–código pessoal de Cosmoética–interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio assim-aqui-hoje-já.
Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática; o antagonismo visão / amaurose;
o antagonismo reciclante existencial / paralítico evolutivo; o antagonismo amparo / heterassédio; o antagonismo determinismo / indeterminismo.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a cosmofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a intermissioteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca;
a evolucioteca; a sincronoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Principiologia; a Cosmoeticologia; a Definologia; a Priorologia; a Autodeterminologia; a Prospectiva; a Sociologia; a Parassociologia; a Proexologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa bem-articulada; a personalidade forte; a conscin resoluta; o ser
desperto.
Masculinologia: o líder determinado; o intermissivista; o pesquisador; o tenepessista;
o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a líder determinada; a intermissivista; a pesquisadora; a tenepessista;
a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens expergitus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicista.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio da prioridade compulsória mínima = a vivência lúcida do desenvolvimento determinado da ação pessoal, mesmo a contragosto, autoconstrangedora, contudo
objetivando fins produtivos; princípio da prioridade compulsória máxima = o período de existência sacrificial, autoconsciente, vivido pela conscin, homem ou mulher, com inteiro despojamento
e abnegação cosmoética.
Consensos. Sob ótica da Verponologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 condições de verdades relativas de ponta, com aproximações simples, consensuais ou passíveis de aceitação até grupal, em certos casos capazes de presdispor o emprego racional do princípio da prioridade compulsória:
01. Certeza: a certeza matemática, a lógica dos números.
02. Certo: a condição de não precisar de prova, o certíssimo.
03. Compenetração: a realidade capaz de firmar convicção, o compenetrar-se.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
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Definitivo: o estado de ser por seguro, o definitivamente.
Fidedigno: a condição de ser a questão líquida, a fidedignidade.
Incontroverso: o estado sem vestígio de dúvida, o incontrovertível.
Irrefutável: o ato de dispensar discussão, o além da Refutaciologia.
Notório: o fato de estar na consciência de todos, o público e o notório.
Pacífico: o ponto pesquisístico pacífico, o nível urbi et orbi.
Segurança: o patamar da dissipação da incerteza, a segurança.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas
especialidades, evidenciando relação estreita com o princípio da prioridade compulsória, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
1. Autodiscernimento: Holomaturologia.
2. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia.
3. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia.
4. Conduta cosmoética: Conviviologia.
5. Holofilosofia: Holomaturologia.
6. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia.
7. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia.

EM GERAL, O PRINCÍPIO DA PRIORIDADE COMPULSÓRIA
SOMENTE É ACEITO E APLICADO TEATICAMENTE QUANDO A CONSCIN RECUPEROU MAIS DE 50% DOS CONS
MAGNOS DA ÉPOCA DE CONSCIEX INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você já incorporou o princípio da prioridade compulsória na própria
vida? Em quais circunstâncias você tem de se esforçar mais para cumpri-lo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 218 e 617.
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PRINCÍPIO

DA

RESPONSABILIDADE INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O princípio da responsabilidade interassistencial é a condição ou opção de
a conscin lúcida, homem ou mulher, autocomprometer-se com o fluxo do Cosmos, resultante das
reciclagens intraconscienciais e autossuperações, retribuindo o amparo recebido na condição de
evoluciente e integrando-se ao maximecanismo assistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no Século XIV. O termo responsável é adaptação do idioma Francês, responsable, “que garante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere, “responder; afirmar;
assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer”. Apareceu no Século XVIII. A palavra responsabilidade surgiu no Século XIX. O prefixo inter vem do idioma Latim, inter, “no interior de
2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência procede também do idioma Latim, assistentia,
“ajuda; socorro”, 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. Princípio do comprometimento tarístico. 2. Princípio da retribuição
cosmoética. 3. Devolutiva interassistencial. 4. Raiz do fraternismo interconsciencial. 5. Paradever.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio da responsabilidade interassistencial,
princípio da responsabilidade interassistencial invexológica e princípio da responsabilidade interassistencial recexológica são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Princípio da descrença. 2. Ingratidão antifraterna. 3. Desassistência interconsciencial. 4. Antifraternismologia.
Estrangeirismologia: o tiempo de sembrar na viragem evolutiva; a voie la plus sûre;
o full time assistencial; o modus operandi das equipes amparadoras; o modus faciendi do labor interassistencial; o omnia vincit amor.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a sintonia holopensênica assistencial; o holopensene da serenidade otimista advinda da
compreensão de nada acontecer por acaso; a retilinearidade autopensênica.
Fatologia: a gratidão por toda assistência recebida na vida atual; a Higiene Consciencial;
a Estilística Multidimensional da assistencialidade megafraterna; a autevolução assistencial; os
aportes existenciais favorecendo o neoconhecimento conscienciológico; a descoberta paulatina da
Conformática Interassistencial; a agudez da tares; as equipes interassistenciais e o continuísmo da
tarefa; o sobrepairamento dos pertúrbios na tarefa assistencial; as interrelações sadias sendo sustentáculos do labor evolutivo; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) oportunizando a retribuição cosmoética; o cosmopolitismo favorecendo a interassistência; a Priorologia aplicada; a Interprisiologia e a descoberta dos gargalos convivenciais; a autorreflexão mantida pelo autodiscernimento; a atitude pró-proéxis; a voliciolina pró-assistencial; o epicentrismo; os afetos sadios fortalecedores das recins; a priorização da inteligência evolutiva (IE); a união cosmoética das von-
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tades em favor uns dos outros; o compromisso inadiável do intermissivista lúcido com a tarefa
retributiva do esclarecimento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as parapercepções
amplificadas pelo extrapolacionismo parapsíquico; as dinâmicas parapsíquicas semanais e a otimização das parapercepções; a didaxia multidimensional na base do burilamento dos traços etológicos (Paragenética); a tenepes e a ofiex enquanto ferramentas tarísticas; o encontro diário do
tenepessista com o amparador de função; a vivência da soltura holochacral; a clariaudiência benéfica nas intercomunicações conscienciais; o zelo dos amparadores aprimorando a assistência do
amparando; as sugestões esclarecedoras recebidas na tenepes; a Central Extrafísica de Energia
(CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Central Extrafísica da Verdade (CEV);
a cooperação inavaliável da comunex Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento cosmoético–escala da discrição; o sinergismo predisposição retributiva–senso de paradever.
Principiologia: o princípio da responsabilidade interassistencial; o princípio da assistencialidade integrado aos princípios pessoais; o princípio do devagar e sempre; o princípio da
descrença a partir do desenvolvimento parapsíquico; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todas as consciências; o princípio cosmoético de pensar no mal existente na consciência ao invés de pensar mal da mesma.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a devolutiva assistencial qualificando o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do crescendo evolutivo da autorresponsabilidade assistencial;
a teoria da dupla evolutiva; a teoria da Grupocarmologia; a teoria da Policarmologia; a Paradireitologia significando Megafraternidade.
Tecnologia: a técnica da automotivação-trabalho-lazer; a técnica da recéxis; a técnica
da invéxis; a técnica do continuísmo consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico do Holociclo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Tenepessistas;
o Colégio Invisível dos Ofiexistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito catalisador da interassistencialidade vivenciada; o efeito da fortaleza interior quando corroborada pelos fatos.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelos aportes dos holopensenes maxifraternos; as neossinapses paracirúrgicas produzidas pela assistência multidimensional.
Ciclologia: o ciclo responsabilidade interassistencial–tarefa da consolação; o ciclo
avançado responsabilidade interassistencial–tarefa do esclarecimento.
Enumerologia: o compromisso interassistencial na recéxis; o compromisso interassistencial na invéxis; o compromisso interassistencial na tenepes; o compromisso interassistencial
da ofiex; o compromisso interassistencial na proéxis; o compromisso interassistencial na maxiproéxis; o compromisso interassistencial na docência conscienciológica.
Binomiologia: o binômio energias conscienciais (ECs) sadias–ação correta; o binômio
racionalidade cosmoética–postura interassistencial avançada; o binômio intencionalidade depurada–intencionalidade assistencial; o binômio autodiscernimento evolutivo–eficácia interassistencial; o binômio intercomunicativo intermissivistas ressomados–pré-intermissivistas no Tertuliarium; o binômio evolutivo autoridade moral–exemplarismo cosmoético.
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Interaciologia: a interação responsabilidade interassistencial na Socin–responsabilidade interassistencial na Sociex (identidade extra).
Crescendologia: o crescendo evolutivo proéxis individual–proéxis grupal–proéxis policármica.
Trinomiologia: o trinômio Lucidologia-Discernimentologia-Interassistenciologia; o trinômio parapsiquismo–princípio da descrença–interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio evoluciente–assistente–amparador intrafísico–amparador
extrafísico; o polinômio esclarecimento-discernimento-desperticidade-interassistencialidade; o polinômio autodisponibilidade-heterointeresse-heterocompreensão-interassistência; o polinômio
ECs sadias–autequilíbrio–postura cosmoética–ato assistencial.
Antagonismologia: o antagonismo Cosmoética / anticosmoética; o antagonismo interassistencialidade / interassedialidade; o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo holopensene altissonante / holopensene dissonante.
Politicologia: a democracia; a paradireitocracia; a parapoliticocracia; a interassistenciocracia; a conviviocracia; a meritocracia; as políticas humanitárias internacionais; as políticas reurbanizadoras.
Legislogia: a lei do maior esforço no labor interassistencial; as leis evolutivas; as leis
da Cosmoética; as leis cósmicas da interassistencialidade.
Filiologia: a higienofilia; a autodiscernimentofilia; a consciencioterapeuticofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a intencionoteca; a consciencioteca; a hermeneuticoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a discernimentoteca; a experimentoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Hermeneuticologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Multidimensiologia; a Megafraternologia; a Priorologia; a Parassociologia; a Cosmoeticologia; a Cronêmica; a Amparologia;
a Ortopensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a consciex
amparadora de função; a conscin intermissivista; a conscin tenepessista; a conscin enciclopedista;
a conscin responsável.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens intentiophilicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Ho-
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mo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens evolutiens; o Homo sapiens aequilibratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio da responsabilidade interassistencial invexológica = o inversor
existencial priorizando a assistência na fase preparatória da proéxis; princípio da responsabilidade
interassistencial recexológica = o reciclante existencial priorizando a assistência na fase executiva
da proéxis.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da intercompreensão; a Multiculturologia da Megafraternidade.
Taxologia. Sob a ótica da Megafraternologia, eis, na ordem alfabética, 50 especialidades
da Conscienciologia, realidades e pararrealidades passíveis de amplificar a compreensão sobre
o comprometimento interassistencial:
01. Amparologia: as técnicas do amparo de função.
02. Assistenciologia: os interassistentes profissionais.
03. Coerenciologia: a coerência do processo interassistencial.
04. Conviviologia: a ortoconvivência entre compassageiros evolutivos.
05. Cosmocomunicação: a intercomunicação omnipresente no Cosmos.
06. Cosmoeticologia: a postura autoincorrupta.
07. Cosmologia: o Estado Mundial; a Cosmocracia; a evolução planetária.
08. Cosmovisiologia: a cosmovisão dos amparadores extrafísicos.
09. Cuidadologia: o acolhimento e o cuidado interconsciencial.
10. Desassediologia: os desassédios necessários.
11. Descrenciologia: as experiências pessoais desfazendo crenças.
12. Despertologia: a desperticidade factível de ser alcançada na ressoma atual.
13. Discernimentologia: o discernimento da escolha pela interassistencialidade.
14. Duplologia: a parceria evolutiva.
15. Ecologia: o cuidado à Natureza priorizando o ecossistema planetário.
16. Encapsulamentologia: as técnicas protetoras dos interassistentes e interassistidos.
17. Energossomatologia: as técnicas energossomáticas.
18. Epiconologia: o epicentrismo consciencial catalisador das tarefas assistenciais.
19. Evoluciologia: a dinâmica evolutiva burilando as técnicas interassistenciais.
20. Extrafisicologia: os ambientes extrafísicos de todos os tipos.
21. Grupocarmologia: a grupalidade interassistencial especializada.
22. Homeostaticologia: o autequilíbrio favorecendo a tares.
23. Intermissiologia: a parapreparação técnica para assistir.
24. Invexologia: a vanguarda assistencial.
25. Isconologia: a iscagem lúcida.
26. Liberologia: a autonomia consciencial.
27. Lucidologia: a assistência dos mais lúcidos aos menos lúcidos.
28. Macrossomatologia: os benefícios decorrentes da Paragenética, sinalizando as tarefas a serem realizadas.
29. Mentalsomatologia: a inteligência evolutiva implícita do interassistente.
30. Mnemossomatologia: o reservatório mnemônico vivencial, testemunho da multiexistencialidade.
31. Multidimensiologia: os parafenômenos a partir da projetabilidade lúcida.
32. Ofiexologia: a assistência top de linha.
33. Ortopensenologia: a pensenidade retilínea e maxifraterna.
34. Paracerebrologia: o conceptáculo da inteligência interassistencial.
35. Paradireitologia: as autorresponsabilidades cosmoéticas.
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36. Paraterapeuticologia: as paracirurgias restauradoras.
37. Parencriptologia: a assistência recebida pelo ofiexista veterano nas tarefas policármicas.
38.
39.
40.
41.

Policarmologia: as megagescons e a abertura da conta-corrente policármica.
Priorologia: as priorizações inteligentes.
Proexologia: as pautas existenciais.
Projeciologia: as projeções conscientes descortinando os compromissos assisten-

ciais.
42. Reeducaciologia: as ferramentas da autocognoscência.
43. Retrocogniciologia: as retrocognições mostrando a realidade holobiográfica das
consciências.
44. Reurbexologia: o planejamento pararreurbanista das equipes especializadas de evoluciólogos e Serenões.
45. Revezamentologia: o auto e heterorrevezamentos seriexológicos.
46. Serenologia: o modelo evolutivo do Homo sapiens serenissimus.
47. Taristicologia: os esclarecimentos interconscienciais.
48. Teaticologia: a coerência entre a teoria e a prática interassistencial.
49. Tenepessologia: a autodisciplina diária exigida para interassistir muldimensionalmente.
50. Universalismologia: o senso universalista enquanto quebra-barreiras interconscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio da responsabilidade interassistencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
02. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Escolha do rumo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
05. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
06. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
07. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
12. Megarrecexologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
13. Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
14. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
15. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.

O PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE INTERASSISTENCIAL
EXPÕE O COMPROMISSO DA CONSCIÊNCIA INTERMISSIVISTA LÚCIDA EM RETRIBUIR A ASSISTÊNCIA RECEBIDA,
POR MEIO DA DOCÊNCIA, GESCONS E TENEPES DIÁRIA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já admite a responsabilidade pelos compromissos interassistenciais assumidos? Ou ainda pede apenas para si?
M. C. N.
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PRINCÍPIO

RESTAURAÇÃO
(E V O L U C I O L O G I A )

DA

EVOLUTIVA

I. Conformática
Definologia. O princípio da restauração evolutiva é a proposição fundamental de anulação dos erros anticosmoéticos através da correção ou compensação dos danos causados, da
resolução dos conflitos e das reconciliações grupocármicas, com base no Paradireito, na Evoluciologia e na Interassistenciologia, norteadora de parte do conteúdo da proéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo princípio vem do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu
no Século XIV. A palavra restauração deriva igualmente do idioma Latim, restauratio, “renovação”, e esta do idioma Latim Imperial, restaurare, “reparar; consertar; renovar; restaurar”. Apareceu no Século XVI. O termo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este
do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Princípio da compensação evolutiva; princípio da retificação evolutiva. 2. Indenização evolutiva; reparação existencial; ressarcimento interconsciencial. 3. Conserto evolutivo. 4. Acertos grupocármicos. 5. Desamarração grupocármica; recomposição grupocármica. 6. Antiestigma grupocármico.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio da restauração evolutiva, princípio da
restauração evolutiva individual e princípio da restauração evolutiva grupal são neologismos
técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Danificação evolutiva. 2. Estrago evolutivo. 3. Interprisão grupocármica; amarração grupocármica. 4. Estigma grupocármico. 5. Princípio da ampliação do acerto.
Estrangeirismologia: o reframing extrafísico das retrocondutas e dos vínculos, a partir
do Curso Intermissivo (CI); o role-taking através da assimilação simpática; o VORP – Victim
Offender Reconciliation Program; o empowerment da vítima.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às diretrizes proexológicas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Danos geram obrigações.
Coloquiologia: o ato de cair a ficha dos erros pretéritos.
Filosofia: o teleologismo; o evolucionismo; o historicismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cosmoético; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade;
os grupopensenes; a grupopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade.
Fatologia: as oportunidades evolutivas; as companhias evolutivas; as reaproximações
conscienciais; a reparação histórica; as ações afirmativas; a justiça restaurativa; a cobrança extemporânea; a alternância patológica multiexistencial algoz-vítima; as decisões evolutivas; a assistência de destino; o distribuidor de aportes; o vínculo consciencial; a reconstituição dos vínculos;
a noção de justiça; os sentimentos morais; o arrependimento; o remorso; a culpa; o senso de responsabilidade; a empatia; o ressentimento; a mágoa; o medo; o altruísmo; a desaprovação; a condenação; o nojo; a negligência; o perdão; a escala do perdão – EFI (Enright Forgiveness Inventory); o pedido de desculpas como condição facilitadora para o perdão; as fases do curso grupocármico (a interprisão, a vitimização, a recomposição, a libertação, a consciência da policarmalidade); o contínuo determinismo–livre arbítrio; a paz íntima (autoinconflitividade); a flexibilidade
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mental; o abertismo consciencial; a desilusão sobre as convicções passadas; o ato de tomar consciência do erro; os erros didáticos; a mudança de posicionamento; a assunção dos erros; a taquirritmia na reparação do erro; a consciência da condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a justiça secundariamente à assistência; a inaplicabilidade de indulto
evolutivo; os minutos de insensatez e séculos de reparação; o rapport com as ex-vítimas; a proveniência das requisições; a identificação da autoproéxis pelo padrão dos assistidos; o nicho
evolutivo; a motivação deontológica; o ato de remir; o ato de reabilitar; a limpeza na atualidade
da sujeira feita na antiguidade; o ato de desensinar hoje o ensinado errado no passado; a troca da
penitência para o ressarcimento dos danos; a modificação do ato de surrupiar pelo de doar; o predomínio do trafar no passado; a prevalência do trafor no presente; a assistência anônima; os direitos difusos; a fuga das responsabilidades; o arrependimento estagnador; a expiação somática;
a expiação grupocármica (Cuidadologia); a penitência; a clemência; a superação dos revertérios;
o momento evolutivo; os encontros de destino; as proéxis de alto risco; o Dia da Confraternização
Universal; a fixação patológica dos papéis; a atualização das imagens; as renúncias evolutivas;
o autossacrifício; a iniciativa restaurativa desencadeada pela vítima; as necessidades da vítima; as
necessidades do ofensor; as necessidades da comunidade; as mediações paradireitológicas;
a consciencioterapia de grupo (OIC); o Curso Conscin-Cobaia (CONSCIUS); o Curso Identificação das Diretrizes da Proéxis (APEX); o Curso Balanço Existencial (APEX e CEAEC); o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intermissão mudancista; a mudança de paraprocedência; a intermissão prolongada; a guinada evolutiva; a contacorrente cármica; as pendências cármicas; o plano de quitação grupocármica; as quitações grupocármicas; o saldo holocármico; o evol; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as ex-vítimas assistidas na tenepes; a taquirritmia da quitação grupocármica a partir da ofiex; a pararrestauração evolutiva; o Curso Intermissivo como megaaporte evolutivo; a ressaca moral intermissiva; o autorrevezamento multiexistencial; a reparação para-histórica; o mediunato; o extrato da conta cármica
obtido na Parapsicoteca; a antecipação assistencial ao público-alvo proexológico ainda na intermissão; o resgate na Baratrosfera de quem foi confinado pela consciência do atual assistente; os
indicadores da FEP; o estigma ambiental; a fôrma holopensênica; os tempos do Curso Intermissivo; a constituição da identidade extra; o princípio da restauração evolutiva norteando o autorrevezamento existencial; a paracareação intermissiva; a retratação multiexistencial; a mudança do
endereço intermissivo da Baratrosfera para comunex sadia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-assistido; o sinergismo arrependimento-perdão; o sinergismo pensamento de justiça–pensamento de perdão; o sinergismo amparador do assistido–amparador do assistente; o sinergismo cosmofluxo–vontade pessoal; o sinergismo decorrente do alinhamento maxiproexológico; o sinergismo autoproéxis-maxiproéxis; o sinergismo recin-recéxis.
Principiologia: o princípio da restauração evolutiva; o princípio da inseparabilidade
grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade sadia;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do sujar limpando; o princípio de os
danos gerarem obrigações; o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a constatação
do erro.
Codigologia: a restauração evolutiva a partir da revisão do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da recéxis; a amortização satisfatória dos endividamentos da teoria
da interprisão grupocármica; as teorias do Paradireito; as teorias da Proexologia; a teoria dos
6 estágios do pensamento do perdão de Enright, Santos e Al-Mabuk (perdão como vingança;
perdão pela restituição ou compensação; perdão como expectativa social; perdão como expectativa institucional; perdão para a harmonia social; perdão como compaixão).
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Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da
análise proexométrica; a técnica do inventário das dívidas e credores; a técnica da retribuição
pessoal para identificação da proéxis; a técnica dos 5 As (aceitar, assumir, aprender, anular,
acertar); a técnica do infiltrado cosmoético; a técnica da acareação; as técnicas de negociação;
as técnicas de mediação; a técnica da retratação pública; a técnica da autorrestauração imediata.
Voluntariologia: a aplicação do princípio da restauração evolutiva através do voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Paradireitólogos; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos multiexistenciais das imaturidades; os efeitos interassistenciais
da acareação; os efeitos da restauração evolutiva no saldo da FEP; os efeitos da libertação do
clã; os efeitos dos delitos de Estado; os efeitos da escravidão; os efeitos da colonização; os efeitos do apartheid; os efeitos dos saques culturais; os efeitos climáticos da poluição; os efeitos do
terrorismo de Estado.
Neossinapsologia: as neossinapses propiciando a mudança de algoz para assistente;
as neossinapses oriundas do ato de se colocar no lugar do outro; as neossinapses predisponentes
da maxidissidência.
Ciclologia: o ciclo reparatório; o ciclo multiexistencial pessoal com base na grupocarmalidade; o ciclo multiexistencial pessoal com base na atividade; o cessamento do ciclo patológico da vingança; o ciclo assistência intermissiva–assistência intrafísica; o ciclo grupocármico
inevitável encontros-desencontros-reencontros.
Enumerologia: a transição da condição de assediador para a de amparador; a transição
de agente patogênico para a de agente terapêutico; a transição de obstáculo evolutivo para ponte
evolutiva; a transição de sonegador informacional para a de tarefeiro do esclarecimento; a transição de fator de atraso para a de aceleração evolutiva; a transição de agente poluente para agente
purificador; a transição de integrante da máfia para participante da junta assistencial.
Binomiologia: o binômio erro-reparação; o binômio gratidão-retribuição; o binômio
vindita–interprisão grupocármica; o binômio autorreflexão-acerto; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador.
Interaciologia: a interação mimo energético–aporte existencial; a interação pedágios
existenciais–aportes proexológicos; a interação dos recebimentos.
Crescendologia: o crescendo princípio da restauração evolutiva–princípio da ampliação do acerto; o crescendo retificação-ratificação; o crescendo terapia-profilaxia; o crescendo
boletim de ocorrência (BO)–Ficha Evolutiva Pessoal superavitária; o crescendo vínculo de cobrança–vínculo de agradecimento; o crescendo materpensene patológico–materpensene homeostático.
Trinomiologia: o trinômio interseção proéxica–restauração evolutiva–ampliação do
acerto; o trinômio vítima-ofensor-grupocarma; o trinômio erro-engano-omissão; o trinômio
acerto-correção-exatidão.
Polinomiologia: o polinômio Grupocarmologia–Para-Historiologia–Paradireitologia–
–Proexologia–Evoluciologia; o polinômio arado extrafísico–sementeira intrafísica–colheita intrafísica–colheita extrafísica; o polinômio interassistencial acolhimento–orientação–encaminhamento–follow-up.
Antagonismologia: o antagonismo vítima / algoz; o antogonismo vítima / assistido;
o antagonismo cúmplice / coproexista; o antagonismo cúmplice / apoiante; o antagonismo problema / solução; o antagonismo assediador / amparador; o antagonismo autoimperdoamento
/ heteroperdoamento; o antagonismo erro / acerto; o antagonismo vingança / retribuição; o antagonismo prejuízos evolutivos / dividendos evolutivos; o antagonismo pedágios evolutivos
/ aportes existenciais; o antagonismo repulsa / rapport; o antagonismo desrespeito dos direitos

Enciclopédia da Conscienciologia

18027

alheios / defesa dos direitos alheios; o antagonismo epônimo estigmatizante / epônimo dignificante.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido; o paradoxo
da distribuição acumulativa; o paradoxo da autevolução através da heteropromoção evolutiva;
o paradoxo da justiça renunciativa no qual o justo é a vítima lúcida evolutivamente não cobrar
nada do algoz.
Politicologia: as políticas afirmativas; a proexocracia; as políticas externas interprisiogênicas (belicismo); as políticas externas assistenciais (recepção migratória, ajudas humanitárias,
doações financeiras, intercâmbios, forças de paz); o holocarma das nações determinando a agenda
política.
Legislogia: a lei proexológica da compatibilidade; a lei da ação e reação; a superação
da lei patológica de talião.
Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a errofobia; a fracassofobia; a deontofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo dificultando o timing adequado para a restauração evolutiva; a síndrome da insegurança afetando a autoconfiança na capacidade de executar
a restauração evolutiva.
Maniologia: a mania de persistir no erro.
Mitologia: o mito da proéxis via crucis baseada no trafar, na dor, no sofrimento (a cruz
a ser carregada, o ranço religioso, a expiação).
Holotecologia: a assistencioteca; a direitoteca; a proexoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a criminoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Proexologia; a Paradireitologia; a Vitimologia;
a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Errologia; a Interprisiologia; a Reeducaciologia;
a Para-Historiologia; a Holobiografologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a vítima; a conscin enciclopedista; o algoz.
Masculinologia: o restaurador evolutivo; o mediador; o negociador; o devedor; o quitador; o credor; o árbitro; o evoluciólogo; o ofensor; o cúmplice; o apoiante; o parceiro; o juiz; o assistido; o assistente; o indenizador; o ultor; o vingador; o vitimologista; o tenepessista; o ofiexista; o proexista; o proexólogo; o intermissivista.
Femininologia: a restauradora evolutiva; a mediadora; a negociadora; a devedora; a quitadora; a credora; a árbitra; a evolucióloga; a ofensora; a cúmplice; a apoiante; a parceira; a juíza;
a assistida; a assistente; a indenizadora; a ultrice; a vingadora; a vitimologista; a tenepessista;
a ofiexista; a proexista; a proexóloga; a intermissivista.
Hominologia: o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio da restauração evolutiva individual = as ações promovidas pela própria conscin no ressarcimento de débitos cármicos pessoais; princípio da restauração evolutiva grupal = as ações promovidas pelo grupo no ressarcimento de débitos cármicos coletivos.
Culturologia: a cultura da paz; a cultura da reconciliação.
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Acertos grupocármicos. Segundo a Assistenciologia, no mecanismo evolutivo o ressarcimento entre consciências devedoras se dá unicamente através da realização da assistência.
Estratégias. Duas estratégias servem de norteadoras para determinação do conteúdo da
assistência específica: a da ação reversa e a da compensação dos danos evolutivos.
Restituição. A estratégia da ação reversa é a assistência restauradora com base na conduta atual diametralmente oposta à ilicitude evolutiva praticada no passado, visando o bloqueio,
eliminação e prevenção dos problemas causados. Eis 8 situações ilustrativas de restituição direta,
dispostas em ordem alfabética:
1. Advocacia. O cérbero insensível à justiça em período pregresso e defensor dos direitos humanos na contemporaneidade.
2. Fitoconvivialidade. O ex-madeireiro (fitocida) no passado e grande plantador de florestas no presente (fitofílico).
3. Obstetrícia. O aniquilador de rebentos em vidas anteriores e médico obstetra dedicado na vida corrente.
4. Parapsiquismo. O eletronótico convicto no passado e atual promotor parapsíquico.
5. Paternidade. A vítima assassinada e o algoz em vida pretérita e a condição de filho
e pai respectivamente na vida atual.
6. Político. O tirano cruel e explorador do povo e o atual líder servidor abnegado.
7. Professorado. O ex-lavador de cérebros, no pretérito, e professor promovedor da autonomia intelectual, nos dias de hoje.
8. Veterinária. O zoocida inveterado (cobaias, abatedouros) de outrora e o veterinário
competente de agora.
Casuística 1. A estratégia da ação reversa pode ser exemplificada pela seguinte casuística: a atitude do cofundador, nos anos 70 do Século XX, do Crips – maior gangue de rua de jovens delinquentes dos EUA –, Stanley “Tookie” Williams (1953–2005), preso e condenado à pena
de morte acusado de homicídio quádruplo, cuja autoria sempre negou, na prisão tornando-se militante da não violência, escrevendo autobiografia e diversos livros infanto-juvenis para impedir os
jovens de aderirem às gangues e à violência, tendo estas obras atingido sucesso mundial e levado
o autor a ser indicado ao Nobel da Paz e de Literatura.
Grau. O processo de reparação, na maior parte dos casos, dificilmente é 100% opositivo,
isto é, a assistência ser diametralmente oposta à conduta malevolente (tirou a vida – assassinato,
agora dá a vida – paternidade ou maternidade). O grau de oposição irá variar devido a 2 motivos
lógicos:
1. Diferenças contextuais. O contexto no qual ocorreu o delito diverge do ressarcimento evolutivo: épocas, condições dos envolvidos, situações, momento do reencontro, somas,
faixas etárias, lucidez, necessidades, recursos, responsabilidades, locais.
2. Insuficiência. Nem sempre a estratégia da restituição direta é suficiente para corrigir
as implicações ou consequências do delito. Apenas libertar os escravos (privação da liberdade)
não corrige os prejuízos causados pela escravidão. No Brasil, após a abolição da escravatura os
escravos foram deixados à própria sorte. Muitos acabaram constituindo cortiços (favelas).
Contrabalanço. Outra estratégia é a compensação dos danos evolutivos na qual a assistência restauradora baseia-se na compensação, anulação ou remissão dos efeitos nocivos oriundos
das retrocondutas anticosmoéticas. Eis 8 exemplos do referido critério, apresentadas em ordem alfabética:
1. Ecologia. A proposta do critério dos países desenvolvidos, mais industrializados
e portanto, poluidores históricos, terem metas e responsabilidades maiores na diminuição do
aquecimento global, por ocasião da Cúpula do Ambiente de Copenhague (2009), com o argumento de terem sido os maiores poluidores.
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2. Holocarma das nações. As nações apresentam as contas correntes holocármicas, fato
este refletindo de modo coletivo sobre a população e servindo de norteador para estadistas lúcidos
na definição de políticas internas e externas.
3. Maternidade. A mãe dedicada à criação dos 22 filhos no presente, sendo a primeira
senhora de escravos e os últimos ex-escravos.
4. Migração. A hipótese do holocarma das nações também lança luz sobre o elevado
contingente de imigrantes em países outrora colonizadores, oriundos de países ex-colônias.
5. Militar. O ex-militar em retrovida e assistente às vítimas de guerra (refugiados, veteranos, mutilados, traumatizados) na existência atual.
6. Plano Colombo. A ajuda econômica provida pelos EUA ao Japão através do Plano
Colombo de reconstrução sócio-econômica do Sudeste Asiático após a II Guerra Mundial, tendo
o primeiro lançado duas bombas atômicas no segundo país, apesar da intenção primária ser o bloqueio da influência socialista na região.
7. Reparação histórica. A adoção de ações afirmativas, medidas provisórias ou pontuais, geralmente realizadas pelo Estado, cujo objetivo é a eliminação, minimização ou compensação dos efeitos acumulados historicamente em decorrência de discriminações racistas, étnicas, religiosas, ideológicas, sexistas, especistas, sociais, dentre outras, propiciando igualdade de oportunidades.
8. Reserva. A demarcação de reservas indígenas como compensação por expropriação
territorial, escravização e assassinatos de índios.
Casuística 2. A estratégia da compensação de danos pode ser exemplificada pela atitude
do químico e industrial sueco Alfred Nobel (1833–1896) inconformado com os usos bélicos da
própria invenção, a dinamite, criando, através de doação registrada em testamento, o prêmio voltado ao reconhecimendo dos promotores do bem para a Humanidade, como descobertas científicas relevantes, criação de técnicas originais e contribuições meritórias à Sociedade, distribuído
originalmente nas áreas de Física, Literatura, Medicina, Paz e Química.
Hibridismo. Na prática, é racional supor ser a interação das duas estratégias, a da ação
reversa e a da compensação dos danos evolutivos, o mais comum de ocorrer.
Gradação. Conforme a pessoa progride ao longo da escala evolutiva, a elaboração do
conteúdo da proéxis, com base no princípio da restauração evolutiva, desloca-se gradativamente
entre 2 polos, a partir da ação reversa em direção à compensação dos danos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio da restauração evolutiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
03. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
04. Ciclo reparatório: Autorrecexologia; Homeostático.
05. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
06. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
07. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
08. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
09. Megatolice indefensável: Parapatologia; Nosográfico.
10. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Relevalidade: Holomaturologia; Homeostático.
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13. Retificação: Recexologia; Homeostático.
14. Sequenciamento imoral: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

CONFORME A HOLOMATUROLOGIA, A EXTRAPOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA RESTAURAÇÃO EVOLUTIVA OCORRE,
PARA A VÍTIMA EVOLUTIVAMENTE LÚCIDA, POR INTERMÉDIO DA ASSISTÊNCIA AO ALGOZ, ACIMA DO PERDÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez o inventário das dívidas grupocármicas
pessoais? Já elaborou o respectivo plano de quitação e começou a executá-lo?
Filmografia Específica:
1. Redenção. Título Original: Redemption: The Stan Tookie Williams Story. País: EUA. Data: 2004. Duração: 95 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Vondie Curtis-Hall. Elenco: Jamie Foxx; Lynn Whitfield; Lee Thompson Young; Brenden Richard Jefferson; Brenda Bazinet; Wes Williams; Greg Ellwand; Barbara Barnes-Hopkins; Ton Barnett; David Fraser; Vibert Cobham; Marcus Johnson; Garfield Williams; Alison MacLeod; Derek Keurvorst; & C. C. H. Pounder. Produção: Sue Bugden. Co-produção: Barbara Becnel. Desenho de Produção: David Hackl. Edição & Montagem: Terilyn
A. Shropshire. Roteiro: J. T. Allen. Fotografia: David Greene, C. S. C. Música: Terence Blanchard. Companhia: California Filmes. Sinopse: Drama baseado na história real de Stan “Tookie” Williams, fundador em Los Angeles da gangue
de rua Crips, ao aguardar a execução no corredor da morte dedicando-se a parar a violência cuja origem ele próprio foi
responsável. Através da escrita de série de livros infanto-juvenis, Tookie tenta manter as crianças e jovens longe da violência das gangues. Tal trabalho lhe confere indicações para os Prêmios Nobeis da Paz e de Literatura.
Bibliografia Específica:
1. Abreu, Eloá Losano de; Camino, Cleonice Pereira dos Santos; & Rique Neto, Júlio; Relação entre o Pensamento Moral de Justiça e de Perdão em Universitários; Anais do XIX Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento; Brasília, DF; Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira; et al.; Orgs.; 12 a 15.11.11; Artigo; 1.352 p. ; 21 x 15
cm; Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento; Brasília, DF; 2011; páginas 366 e 367.
2. Coelho, Luciana; Angelo, Claudio; & Salomon, Marta; Financiamento Não é Esmola, diz Mexicano; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89; N. 29.477; Seção: Ciência; São Paulo, SP; 16.12. 09; página A 18.
3. Idem; Proposta de Fundo do Clima ganha Força; Reportagem; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 89;
N. 29.477; Seção: Ciência; São Paulo, SP; 16.12.09; página A 18.
4. Folha de S. Paulo; EUA matam Réu Convertido à Não-violência; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 85;
N. 28.014; Seção: Mundo; São Paulo, SP; 14.12.05; página A 14.
5. Rique Neto, Júlio; Formiga, Nilton; & Medeiros, Felipe Fernandes de; Verificação de Um Modelo Mediacional entre a Empatia e o Perdão Interpessoal em Relação a Um Ofensor; Anais do XIX Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento; Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira; et al.; Orgs.; 12 a 15.11.11; Artigo; 1.352 p.; 21
x 15 cm; Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento; Brasília, DF; 2011; páginas 284 e 285.
6. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 626.
7. Idem; Temas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 232
p.; 7 seções; 90 caps.; 10 diagnósticos; 15 E-mails; 115 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 10 pesquisas; 30 testes conscienciomêtricos; 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 52 e 53.
8. Zehr, Howard; Trocando as Lentes: Um Novo Foco sobre o Crime e a Justiça; 280 p.; 11 caps.; 4 apênds.;
posf.; 189 refs.; 21 x 14 cm; br.; Palas Athena; São Paulo, SP; 2008; páginas 149 a 214.
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SOLIDARIEDADE CONSCIENCIAL
(PARADIREITOLOGIA)

DA

I. Conformática
Definologia. O princípio da solidariedade consciencial é o fundamento, base e premissa
da relação de responsabilidades interconscienciais mútuas e compulsórias de interassistência
assumida conscientemente de maneira crescente conforme o grau de lucidez da consciência,
emergindo da intercooperação instintiva pré-humana à megafraternidade da minipeça humana interassistencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo princípio provém do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro de tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo sólido vem do mesmo idioma Latim, solidus, “denso; sólido; maciço;
firme; duro; rijo; compacto; consistente”. Apareceu no Século XVI. A palavra solidariedade surgiu no Século XIX. A palavra consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,
e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Princípio da interassistência inata. 2. Princípio da interdependência consciencial. 3. Sociabilidade intercooperativa ínsita. 4. Princípio da omnicooperação.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio da solidariedade consciencial, princípio
da solidariedade consciencial rudimentar e princípio da solidariedade consciencial desenvolvido
são neologismos técnicos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Princípio da antissolidariedade consciencial. 2. Inadimplência antievolutiva. 3. Disposição antiparadireitológica. 4. Individualismo.
Estrangeirismologia: a condição sine qua non da evolução; a obligatio in solidum do
Direito Romano enquanto base da solidariedade civil no Direito atual; a obligatio evolutiva enquanto fundamento da compulsoriedade interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto aos paradeveres conscienciais.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Grupalidade: condição inescapável. Solidariedade é dever. Solidariedade: princípio ínsito. Solidariedade: argamassa interconsciencial. Solidifiquemos a Megafraternidade.
Coloquiologia. Eis expressão popular relacionada ao tema: – Um por todos, todos por
um.
Proverbiologia: – Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da solidariedade; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o holopensene pessoal da convivialidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene da
coletividade; o holopensene grupal focado na consecução de trabalhos em conjunto; a responsabilidade pessoal pela qualidade do holopensene grupal.
Fatologia: o fundamento da interassistencialidade; a paracomunhão de responsabilidades
evolutivas; a minipeça interassistencial lúcida; o ser movido pelo bem comum; a compulsoriedade interassistencial; a inescapabilidade da evolução grupal; os vínculos desenvolvidos em decorrência de vivências em conjunto; a solidariedade inconsciente atuando enquanto determinismo
e instinto; as relações ecológicas enquanto exemplo decisivo do princípio da solidariedade consciencial inato; as relações intraespecíficas harmônicas; as relações interespecíficas harmônicas;
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as diversas formas de intercooperação vivenciadas pelos princípios conscienciais favorecendo
o desenvolvimento da solidariedade; as colônias compostas por indivíduos físicamente interligados em prol do bem comum; os recifes de corais formados por indivíduos isomorfos, de mesmo
aspecto físico podendo realizar qualquer função social; as colmeias de abelhas formadas por indivíduos heteromorfos, de aspecto físico diferenciado em decorrência da função social exercida; as
sociedades, relação de aglomerados de indivíduos da mesma espécie, realizando os respectivos
papéis sociais em benefício comum; a sociedade humana exemplificando a divisão do trabalho
social; a protocooperação ou mutualismo facultativo entre indivíduos vivendo separadamente,
mas associando-se em troca de benefícios mútuos ao modo do crocodilo e pássaro-palito; o inquilinismo, relação onde o hospedeiro sem prejuízos abriga outro indivíduo de espécie menor, ao mo
do da relação entre o pepino-do-mar e peixe-agulha; o comensalismo, relação onde determinada
espécie se beneficia em termos alimentares de outra, sem qualquer perda ou dano, a exemplo do
leão e da hiena; o mutualismo, relação onde a união entre duas espécies é indispensável à sobrevivência de ambas, a exemplo dos líquens (algas e fungos); o fato de os cromossomas do soma humano existirem em pares, nunca sozinhos; o fato biológico de quanto maior for o cérebro do animal maior será o nível de cooperação; os grupos do passado cobrando dívidas da conscin intermissivista em função de deslizes anticosmoéticos coletivos; os cobradores de pedágio desferindo
reclamações gerais em direção a determinada consciência; a solidariedade consciente enquanto
manifestação do devir cósmico e do livre arbítrio; o olhar de fraternidade aflorado a partir da
conscientização da solidariedade consciencial; a ortopráxis; a intraconsciencialidade parajurídica
enquanto modelo de lucidez dos deveres solidários interconscienciais; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a maxiproéxis grupal; o coletivo conscienciológico
e a divisão da Conscienciologia em subespecialidades; o aumento do número de Instituições
Conscienciocêntrias (ICs) enquanto exemplo da divisão de esforços em benefício da maxiproéxis
grupal; a assunção da especialidade proexológica enquanto conduta crucial para a materialização
das ideias do Curso Intermissivo (CI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo a clarificação do senso de interdependência; o paradever consciencial ínsito; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial (MMI); a minipeça interassistencial lúcida; os paradeveres intermissivos; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE); a Reurbanização Extrafísica enquanto exemplo notório da inescapável solidariedade grupal; o parafato de auto e heteroequívocos indicarem responsabilidade pessoal, no contexto dos resgates extrafísicos (Pré-Intermissiologia); o recuo e a descensão cosmoética quanto às reconciliações grupocármicas obrigatórias para a melhoria evolutiva da consciência; os créditos e débitos holocármicos grupais; os links
energéticos interconscienciais perenes; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) sendo construída desde
a mais rústica das manifestações do princípio consciencial em evolução.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo do trabalho coletivo empenhado pelas consciências lúcidas quanto aos deveres evolutivos solidários; o sinergismo interespécies; o sinergismo indivíduo-grupo; o sinergismo de “1 mais 1 ser superior a 2”; o sinergismo do conjunto de especialistas
na formação de coletivo especializado na Tudologia.
Principiologia: o princípio da solidariedade consciencial; o princípio da existência em
grupo; o princípio da existência individual; o princípio da fraternidade adquirida; o princípio de
ninguém evoluir sozinho; o princípio da compulsoriedade evolutiva; o princípio da interassistencialidade; o princípio da maxiproéxis enquanto exemplo de empreendimento coletivo no qual peças devem desempenhar funções em tarefas não previstas para si; o princípio da afinidade holopensênica interconsciencial; o principium coincidentia oppositorum conciliando opostos em prol
de todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto instrumento catalisador
para a assimilação incontrovertida da solidariedade consciente; o código duplista de Cosmoética
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(CDC) enquanto prenúncio da convivência solidária por escolha pessoal; o código grupal de Cosmoética (CGC) ligando consciências em benefício de paradireitos e paradeveres em comum; os
arts. 264 a 285 do Código Civil (lei N. 10.406, de 10 de janeiro de 2002) prevendo a solidariedade
ativa (credores solidários) e a solidariedade passiva (devedores solidários); os arts. 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor (lei N. 8.078, de 11 de setembro de 1990) dispondo a respeito da
responsabilidade solidária dos fornecedores sobre vícios de produto e de serviço; a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) ou código de leis trabalhistas (decreto-lei N. 5.452, de 1o de maio de
1943), expressando os deveres e direitos sociais e econômicos atribuídos a toda sociedade no concernente aos empregados urbanos, rurais e domésticos; os arts. 124 e 125 do Código Tributário
Nacional (CTN) (lei N. 5.172, de 25 de outubro de 1966) dispondo a respeito das obrigações da
solidariedade passiva e dos efeitos da solidariedade na relação tributária.
Teoriologia: a teoria da solidariedade consciencial inata; a teoria da compulsoriedade
evolutiva; a teoria da reurbex; a teoria da grupalidade inescapável; a teoria holofilosófica do
Paradireito; a teoria do Direito Romano enquanto fundamento do Direito Civil.
Tecnologia: a técnica de estimular a solidariedade para qualificar a fraternidade; a técnica de observação da intercooperação alheia para maximizar a performance assistencial pessoal; a técnica de estudar a pré-humanidade para otimizar a automanifestação interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo derivado da assunção dos deveres solidários; o efeito serenizante da percepção da inescapabilidade dos compromissos evolutivos.
Neossinapsologia: as neossinapeses criadas no decorrer da evolução favorecendo o desenvolvimento do livre arbítrio; as neossinapses adquiridas pelo empenho da solidariedade consciente favorecendo o alcance da expertise da megafraternidade.
Ciclologia: o ciclo de ressomas e dessomas enquanto oportunidade de saldar débitos desenvolvidos em função do vínculo consciencial; o ciclo perene da interassistencialidade.
Enumerologia: os deveres sólidos; os deveres maciços; os deveres incontenstáveis; os
deveres permanentes; os deveres impermutáveis; os deveres compulsórios; os deveres atados.
A solidariedade interconsciencial; a assistencialidade interconsciencial; a fraternidade interconsciencial; a hombridade interconsciencial; a responsabilidade interconsciencial; a cooperação interconsciencial; o compromisso interconsciencial.
Binomiologia: o binômio solidariedade ativa–solidariedade passiva; o binômio eu-outro tal forma de interpretação das fronteiras do microuniverso consciencial; o binômio assistente-assistido enquanto mecanismo do princípio da solidariedade consciencial.
Interaciologia: a interação CCCI-CCCE; a interação conscin tenepessista–consciex
amparadora assumindo o ônus e o bônus das prestações solidárias de assistência diária e ininterrupta.
Crescendologia: o crescendo solidariedade inconsciente–solidariedade consciente–
–fraternidade; o crescendo dever-querer; o crescendo amor-direito-solidariedade enquanto esferas do reconhecimento e da constituição da identidade da pessoa; o crescendo crédito-perdão-libertação; o crescendo patológico débito-cobrança-aprisionamento; o crescendo genes–cromossomos–células complexas–corpos–colônias enquanto exemplo da grupalidade disseminada
em todos os níveis de manifestação da consciência.
Trinomiologia: o trinômio obrigação-dever-responsabilidade; o trinômio necessidade-oportunidade-solidariedade.
Antagonismologia: o antagonismo solidariedade consciente / solidariedade inconsciente; o antagonismo ser movido emocionalmente pelo bem pessoal / ser movido racionalmente
pelo bem comum; o antagonismo solidariedade benigna / solidariedade maligna; o antagonismo
egocentrismo / fraternismo.
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Paradoxologia: o paradoxo de o quanto mais consciência sobre as responsabilidade
solidárias interconscienciais maiores os deveres designados à minipeça interassistencial; o paradoxo de os ferozes animais carnívoros dependerem de outros animais para a sobrevivência; o paradoxo de os cães-guia serem mais assistenciais com a conscin-cega se comparados a determinados seres humanos em relação a outros humanos; o paradoxo de o aprimoramento da especialdade individual significar o fortalecimento da unidade coletiva e social; o paradoxo de a solidariedade resultante dos esforços do todo superar o da soma das partes.
Politicologia: a política da cooperação; a política da seguridade social; a política da previdência social; a política da solidariedade; a política da igualdade; a política equalizadora da ordem social; a interassistenciocracia.
Legislogia: a lei do devir; as leis da proéxis; a lei da interassistencialidade; a lei da
compulsoriedade evolutiva; os princípios do Paradireito enquanto sistematizadores das operações da lei de causa e efeito; a lei da atração dos afins; as leis intrafísicas mantendo as conscins
interconectadas, mesmo contra a vontade pessoal; as leis N. 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho
de 1991, estabelecendo o regime de Previdência e Seguridade Social da República Federativa do
Brasil, enquanto alicerce da política de solidariedade social e sistema de contribuintes e beneficiários.
Filiologia: a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cooperativofilia; a gregariofilia; a conviviofilia; a grupocarmofilia; a policarmofilia.
Holotecologia: a paradiretoteca; a assistencioteca; a sociologicoteca; a convívioteca;
a politicoteca; a comunicoteca; a gregarioteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Interassitenciologia;
a Evoluciologia; a Conviviologia; a Megafraternologia; a Principiologia; a Grupocarmologia;
a Vinculologia; a Proexologia; a Politicologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o princípio consciencial; a consciex transmigrada; a consréu ressomada;
a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência lúcida.
Masculinologia: o consolador; o esclarecedor; o político; o assistente social; o biólogo;
o zoólogo; o credor; o devedor; o advogado; o comercialista; o sindicalista; o sócio; o empresário;
o empregador; o empregado; o sociólogo; o jurista; o ativista; o líder; o liderado; o paradireitólogo; o compassageiro evolutivo; o projetor consciente; o conscienciólogo; o duplista; o proexista;
o verbetógrafo; o voluntário; o intermissivista.
Femininologia: a consoladora; a esclarecedora; a política; a assistente social; a bióloga;
a zoóloga; a credora; a devedora; a advogada; a comercialista; a sindicalista; a sócia; a empresária; a empregadora; a empregada; a socióloga; a jurista; a ativista; a líder; a liderada; a paradireitóloga; a compassageira evolutiva; a projetora consciente; a consciencióloga; a duplista; a proexista; a verbetógrafa; a voluntária; a intermissivista.
Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens collectoconscientialis; o Homo sapiens gruppalis;
o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens universalis;
o Homo sapiens harmonicus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: princípio da solidariedade consciencial rudimentar = a interassistencialidade compulsória, o determinismo; princípio da solidariedade consciencial desenvolvido = a interassistencialidade por escolha, o livre arbítrio.
Culturologia: a cultura da solidariedade; a cultura das relações horizontais; a cultura
das compensações sociais; a cultura da assistencialidade perene; a cultura dos valores morais;
a cultura da evolução coletiva; a cultura do Paradireito.
Taxologia. À luz da Biologia, eis, em ordem alfabética, 7 exemplos de intercooperações
capazes de favorecer a manifestação da solidariedade consciencial:
1. Bactérias. A existência de bactérias capazes de se unirem para a formação de corpo
frutífero e realizarem conjuntamente a dispensa de esporos reprodutivos.
2. Células. A formação do corpo humano pela reunião de grande número de células, entendidas enquanto seres coletivos por se tratarem de produto da colaboração simbiótica entre bactérias.
3. Corais. A quase total imortalidade de recifes de corais, nos quais o indivíduo pode
morrer, mas a colônia permanece. Há recifes vivos nos dias atuais datando mais de 20 mil anos de
existência e contando com a sobrevivência pelo último período glacial (Ano-base: 2015).
4. Genes. A possibilidade de genes viverem em grupo de 50 e formarem os vírus, ou se
reunirem aos milhares e formarem os cromossomas do corpo humano, sendo parte deles capazes
de carregar mensagens apenas parciais e, por isso, necessitarem, invariavelmente, de outros para
cumprirem as respectivas funções biológicas.
5. Golfinhos. A formação de duplas e trios de golfinhos machos da espécie Hyperoodom, formando conluios para o rapto, por dias, de fêmeas no cio.
6. Lobos. A caçada planejada e estratégica utilizada pelas alcateias de lobos objetivando
presas maiores e capazes de alimentar maior número de animais do coletivo.
7. Mitocôndrias. As mitocôndrias geradoras de energia, bactérias minúsculas superespecializadas hospedadas pela célula, cuja independência foi trocada, há 7 ou 8 milhões de anos,
pela vida no interior das células do corpo humano.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio da solidariedade consciencial, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
02. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
03. Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
04. Coletivo conscienciológico: Grupocarmologia; Neutro.
05. Divisão do trabalho: Experimentologia; Neutro.
06. Fusão social: Conviviologia; Homeostático.
07. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Papel social: Sociologia; Neutro.
09. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
10. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
12. Solidariedade maligna: Parapatologia; Nosográfico.
13. Subtarefa relevante: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
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15. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.

A ASSIMILAÇÃO COSMOÉTICA DO SENSO DE GRUPALIDADE TORNA A INTERASSISTÊNCIA FRATERNA OPÇÃO,
NÃO MAIS DETERMINAÇÃO. A SOLIDARIEDADE CONSCIENTE É PILAR À VIVÊNCIA DA MEGAFRATERNIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na escala de 1 a 5, qual nível de autovivência da
solidariedade consciente apresenta de maneira incontrovertida? A interassistência já se tornou
padrão por opção ou constitui automanifestação determinista?
Bibliografia Específica:
1. Amabis, José Mariano; & Martho, Gilberto Rodrigues; Fundamentos da Biologia Moderna; revisora Angela Crishna Davoglio; 662 p.; 9 partes; 25 caps.; 56 fotos; 466 ilus.; 2 microbiografias; 33 refs.; 39 tabs; alf.; 24 x 17
x 3,5 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Moderna; São Paulo, SP; 1997; páginas 37 a 43.
2. Farias, José Fernando de Castro; A Origem do Direito de Solidariedade; 304 p.; 6 caps.; 7 citações; 530
notas; 213 refs.; 21 x 14 cm; br.; Renovar; Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 216.
3. Ridley, Matt; As Origens da Virtude: Um Estudo Biológico da Solidariedade (The Origins of Virtue); trad.
Berilo Vargas; 332 p.; 13 caps.; 14 citações; 13 ilus.; 1 microbiografia; 253 notas; 206 refs.; alf.; 21 x 13,5 cm; br.;
Record; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 15, 69 e 154.
Webgrafia Específica:
1. Salles, Carolina; Lobo-cinzento: Tudo em Família; Reportagem; Revista; SuperInteressante; Ed. 212;
Abril, 2005; Seção: Ciência; disponível em: <http://super.abril.com.br/mundo-animal/lobo-cinzento-tudo-familia445634shtml>; acesso em: 01.05.15; 12h58.
2. Westphal, Vera Herweg; Diferentes Matizes da Idéia de Solidariedade; Revista Katálysis; Semestral; Vol.
11; N. 1; 2 enus.; 1 microbiografia; 12 notas; 22 refs.; Florianópolis, SC; Janeiro-Junho, 2008; páginas 43 a 52; disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/rk/v11n1/04.pdf>; acesso em: 19.01.15; 20h12.

D. B. T.
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PRINCÍPIO DA VERPON
(PRINCIPIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O princípio da verpon é a autovivência intelectiva (Mentalsomatologia) assentada no megadiscernimento pessoal, na racionalidade, na lógica e na autexperimentação participativa (Autopesquisologia), do fato ou parafato, fenômeno ou parafenômeno, a partir do princípio da descrença (Descrenciologia) e da condição de não existir verdade absoluta, mas somente
verdade relativa, efêmera, refutável e progressiva, circunscrita ao momento evolutivo (Paracronologia) da personalidade pesquisadora.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio vem do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo verdade deriva do mesmo idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”. Apareceu no Século XIII. A palavra relativa procede também do idioma Latim,
relativus, “relativo a”. Surgiu em 1536. O termo ponta provem igualmente do idioma Latim,
puncta, “estocada, golpe de ponta”, e este de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar ”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Princípio da verdade relativa de ponta. 2. Princípio da verdade
relativa avançada.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio da verpon, princípio da verpon esperado
e princípio da verpon inesperado são neologismos técnicos da Principiologia.
Antonimologia: 1. Princípio da antiverpon. 2. Princípio da verdade absoluta.
Estrangeirismologia: o strong profile intelectual; as revisões periódicas no background
autocognitivo multiexistencial; o feeling no reconhecimento das ideias originais; o Verponarium;
o Heuristicarium; o Paraperceptarium; o primeiro flash da verpon apreendida.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da neofilia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal dos neopensenes heurísticos; os hiperpensenes;
a hiperpensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o penseneverpon; a flexibilidade autopensênica requerida para a apreensão das verpons.
Fatologia: a gênese da verpon; o preço da verpon; a comunicação da verpon; a exegese
da verpon; a identificação da verpon; a síntese da verpon; a Terminologia da verpon; a Cosmoética da verpon; a redação da verpon; a publicação da verpon; o verbete-verpon; o neologismo-verpon; a gescon-verpon; a verpon-pérola negra; a ultrapassagem da verpon; o verponograma; as
heterocríticas à verpon; as interrelações da verpon; a classificação da verpon; a bibliografia da
verpon; o senso pesquisístico; a autodedicação intelectual às investigações das realidades; a autodisponibilidade intelectual para os neoconceitos; a ousadia intelectual de refletir sobre o impensado; o desapego intelectual às autoconvicções tornadas anacrônicas; a autoconfiança intelectual no
conviver com certezas relativas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o fenômeno da
cosmoconsciência; o conteúdo do parafenômeno; o extrapolacionismo parapsíquico; as inspirações da Central Extrafísica da Verdade (CEV); o empenho pela Cosmovisão Multidimensional.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pesquisa humana–pesquisa multidimensional.
Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os
princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio
da evolução permanente; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio
dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas e parapesquisas; o princípio da educação infinita.
Codigologia: os princípios conscienciológicos inseridos teaticamente no código pessoal
de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da verpon.
Tecnologia: as técnicas tertuliárias; as técnicas pesquisísticas da Conscienciologia;
a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do estoque regulador de ouvintes; a técnica do histrionismo parapedagógico sem predomínio da adrenalina; as neotecnologias da Era da Supercomunicação ampliando o universo tarístico; a técnica
da tábula rasa; a técnica do sobrepairamento analítico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico do cosmograma; a vida cotidiana transformada em laboratório conscienciológico.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verponologistas.
Efeitologia: o efeito halo da neoverpon magna; os efeitos desconfortáveis das reações
pós-clarificação de autocorrupções; os efeitos gratificantes da reformulação tarística de mundividências; os efeitos autesclarecedores do exercício da tares; os efeitos do trinômio ordem-arrumação-limpeza na expansão mentalsomática; o efeito evolutivo da ordem das coisas; o efeito
normalizador da linguagem proporcionando a comunicação interconsciencial; os efeitos impactantes das neoverpons; os efeitos políticos da verpon; os efeitos das verpons no autodesassédio
mentalsomático.
Neossinapsologia: a diferença entre o cérebro assináptico (subcérebro) e o cérebro
neossináptico; a diferença entre músculos e sinapses; as neossinapses verponológicas.
Ciclologia: o ciclo retroverpon-verpon-neoverpon.
Enumerologia: o rastreamento da verpon; a descoberta da verpon; o efeito da verpon;
a defesa da verpon; a dosagem da verpon; o impacto da verpon; a temporalidade da verpon.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio abertismo autocognitivo–
–flexibilidade intelectual; o binômio abertismo consciencial–abertismo pesquisístico.
Interaciologia: a interação atributos intraconscienciais–invento-descoberta; a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias; a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin; a interação ICs-ECs; a interação
neoparadigma-Neociências; a interação verpon-Zetética; a interação verpon-Heurística; a interação verpon-Neologia.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo
de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex;
o crescendo infinito das aquisições autocognitivas.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio racionalidade-lógica-discernimento;
o trinômio omnicuriosidade-omniquestionamento-omnipesquisa; o trinômio (aliteração) construc-
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to-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia
original–experimentação–síntese.
Antagonismologia: o antagonismo erros / verpons; o antagonismo verpons / retroideias; o antagonismo verpons / tradicionalismos; o antagonismo verpon / monoideísmo; o antagonismo verpon / apriorismose; o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpons
/ Socin patológica; o antagonismo verponismo / dogmatismo.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à compreensão do Cosmos.
Filiologia: a heuristicofilia; a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a gnosiofilia; a criticofilia; a parapsicofilia.
Mitologia: o descarte lúcido do mito da verdade absoluta.
Holotecologia: a heuristicoteca; a consciencioteca; a ciencioteca; a experimentoteca;
a criativoteca; a filosofoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Principiologia; a Verponologia; a Heuristicologia; a Experimentologia; a Discernimentologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Criteriologia; a Refutaciologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Impactoterapia; a Cosmovisiologia; a Cosmoética Destrutiva.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o verponologista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a verponologista.
Hominologia: o Homo sapiens verponius; o Homo sapiens verus; o Homo sapiens verponista; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio da verpon esperado = a autovivência intelectiva da verdade relativa, efêmera, refutável e progressiva, circunscrita ao momento evolutivo da personalidade pesquisadora, como resultado de investigação longa e progressiva; princípio da verpon inesperado
= a autovivência intelectiva da verdade relativa, efêmera, refutável e progressiva, circunscrita ao
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momento evolutivo da personalidade pesquisadora, obtida de modo súbito, ao modo de serendipitia.
Culturologia: a cultura da Omnipesquisologia; a Paraculturologia Conscienciológica;
a cultura da Verponologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio da verpon, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
03. Estafa intelectual: Experimentologia; Nosográfico.
04. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Megaverpon: Verponologia; Homeostático.
07. Neoverpon: Heuristicologia; Homeostático.
08. Neoverponidade: Neoverponologia; Homeostático.
09. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
10. Rede interativa de verpons: Verponologia; Homeostático.
11. Transverpon: Transverponologia; Homeostático.
12. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
13. Verponarium: Verponologia; Homeostático.
14. Verpon motivadora: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Verponogenia: Neoverponologia; Homeostático.

IMPORTA REPESQUISAR ACURADAMENTE O PRINCÍPIO
DA EXISTÊNCIA E DA DESCOBERTA DA VERDADE RELATIVA DE PONTA A FIM DE A CONSCIN LÚCIDA DINAMIZAR AS TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÕES CONSCIENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o princípio da verpon? Em quais
instâncias tal princípio envolve você?
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CONTRADITÓRIO COSMOÉTICO
(PARADIREITOLOGIA)

DO

I. Conformática
Definologia. O princípio do contraditório cosmoético é garantia fundamental dos cidadãos e pessoas jurídicas, intrínseco na própria concepção de direito, assegurando aos litigantes em
geral o direito à contestação e ampla defesa, decorrente da bilateralidade do processo, refletindo
o Paradireito na intrafisicalidade e os preceitos da Cosmoeticologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo princípio vem do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu
no Século XIV. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo;
universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do idioma Grego, kósmos. Surgiu no idioma Português, no Século XIX. O termo ética provém do idioma Latim,
ethica, “ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. O vocábulo contraditório vem do idioma Latim, contradictorius,
“relativo ao contraditor; contestatório”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Princípio da ampla defesa. 2. Princípio da imparcialidade. 3. Princípio da isenção cosmoética. 4. Tutela parajurídica.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio do contraditório cosmoético, princípio
do contraditório cosmoético stricto sensu e princípio do contraditório cosmoético lato sensu são
neologismos da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Princípio ditatorial. 2. Imposição ilegal. 3. Deficiência processual.
4. Princípio absolutista. 5. Ilegalidade institucionalizada. 6. Ditame da parcialidade.
Estrangeirismologia: o princípio do in dubio pro reo; o corpus jurídico; o princípio do
audiatur et altera pars; o princípio due process of law; a interpretação pro homine; a repetição
ad nauseam de automimeses dolosas; o polinômio do Direito equality-fairness-liberty-justice.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à equanimidade dos direitos interconscienciais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evitemos
princípios despóticos. Vivamos nossos princípios.
Citaciologia. Ius et furi dicitur (Até o ladrão tem direito à justiça). Gravis malae conscientiae lux est (É insuportável a luz para a consciência culpada; Lucius Annaeus Seneca, 4–65
e.c.). Para que possamos ser livres, somos escravos da Lei (Cícero, 106–43 a.e.c.).
Proverbiologia. Eis 2 exemplos de expressões populares relativas ao tema: – Quem ouve
um sino, ouve apenas um som. A lei é igual apenas para os miseráveis.
Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, duas ortopensatas relativas ao tema:
1. “Paradireito. Se a pessoa entende as bases da ilicitude e da parailicitude, apresenta
maior propensão para compreender os preceitos do Paradireito”.
2. “Princípios. As leis humanas do Direito, em geral, exprimem os princípios das conscins mais fortes. As leis transcendentes do Paradireito, em geral, expressam os princípios das consciexes evoluídas”.
Filosofia: a Holofilosofia do Paradireito vivenciada nas comunexes evoluídas inspirando
os intermissivistas a reestruturar os tradicionalismos multisseculares e imutáveis do Direito.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prioridade cosmoética em qualquer dimensão;
o holopensene coletivo das interrelações humanas; o holopensene grupal da Paradireitologia;
a pensenização parajurídica; os grupopensenes; a grupopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-
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pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a criação dos holopensenes libertários objetivando a vivência da pensenização justa, íntegra e reta.
Fatologia: o Estado democrático de direito; a oportunidade do acusado contradizer a parte contrária através de documentos ou depoimentos pessoais; o direito de ampla defesa exigindo
a bilateralidade nas interrelações; o embasamento de todos os princípios inerentes ao devido processo legal, no âmbito do direito processual, material e administrativo; a controvérsia jurídica
sendo imprescindível na análise dos fatos; a dupla proteção jurídica no âmbito material e formal
assegurando o direito à liberdade; a tutela jurídica desassediadora; o direito à paridade total de
condições com o Estado-Persecutor; a atitude da consciência ignorante quanto à Cosmoeticologia;
a transparência na produção de provas levando ao julgamento técnico, pautado na razoabilidade
e proporcionalidade; a incorruptibilidade consciencial; a higidez moral; a postura universalista;
o respeito mútuo; a ausência da intenção dolosa; o senso do bem comum; o posicionamento crítico e criterioso, no momento certo, com a pessoa certa e em local apropriado; a força presencial interassistencial inibindo os desviacionismos humanos; a força e a segurança pessoal levando à sustentabilidade social; a refutação cosmoética; o corolário para o devido processo legal; o primado
das leis evolutivas; o papel social do advogado intermissivista aplicando pela primeira vez na dimensão humana as neoverpons paradireitológicas; a Associação Internacional da Paradireitologia (JURISCONS), primeira instituição do Paradireito no Planeta, fomentando a vivência da megafraternidade e rumando à construção do Estado Mundial Cosmoético.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as diversas parajurisdições; as medidas interplanetárias; a autoconscientização multidimensional levando o intermissivista paradireitólogo a reconhecer o direito das consciexes e a paracoletividade; a assunção
do paradever do operador do Direito diante dos compromissos assumidos no Curso Intermissivo
(CI); os imperativos cosmoéticos na Sociex; a decodificação das parassinapses da pacificação;
a paracidadania cósmica; a parajustiça dos evoluciólogos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intenção cosmoética–disponibilidade interassistencial.
Principiologia: o princípio do contraditório cosmoético; o reconhecimento constitucional do princípio do contraditório; o princípio da cidadania e dignidade da pessoa humana;
o princípio da proporcionabilidade; o princípio da legalidade; o princípio da igualdade; o princípio da liberdade; o princípio da intransferibilidade das autorresponsabilidades pelos atos cometidos; o princípio de objetivar o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado em qualquer dimensão.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica abarcando os delitos e a parailicitude
inerente às comunexes baratrosféricas; a teoria do Paradireito aplicada na prática.
Tecnologia: a técnica da mediação multidimensional paradireitológica.
Voluntariologia: o voluntariado na JURISCONS, inovando com o esclarecimento interpares entre advogados contribuindo com o paravoluntariado da reurbex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito halo da ilogicidade grupal ao inibir a manifestação da ampla defesa; o efeito do poder consciencial da Cosmoética superando o poder efêmero do prestígio intrafísico.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas após a reciclagem do Curso Intermissivo;
as neossinapses advindas das verpons paradireitológicas.
Ciclologia: o ciclo doentio da vingança atravessando os milênios e atrasando a evolução
consciencial; o ciclo do curso grupocármico oportunizando a libertação através da reconciliação.
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Enumerologia: o acusado; a vítima; o delator; o réu; o requerente; o reclamante; o reclamado. A testemunha; o autor; o colaborador; o advogado; o juiz; o procurador; o promotor de Justiça.
Binomiologia: o binômio vítima-algoz; o binômio advogado de defesa–representante do
Ministério Público; o binômio direitos individuais–direitos coletivos; o binômio ilicitude-parailicitude.
Interaciologia: a interação amoralidade–distorção da realidade; a interação exigências
legais–reciclagens interconscienciais; a interação liberdade de comunicação–liberdade de expressão; a interação holobiográfica presente-passado; a interação justiça restaurativa–recomposição grupocármica.
Crescendologia: o crescendo séculos de viciações–milênios de reparações; o crescendo
gravações clandestinas–delação premiada; o crescendo liberdade de manifestação do pensamento–liberdade de transmissão e recepção do conhecimento; o crescendo interprisão-vitimização-perdão-libertação.
Trinomiologia: o trinômio mal-dolo-ilicitude; o trinômio imprudência-imperícia-negligência autevolutiva.
Polinomiologia: o polinômio leis-direitos-deveres-cidadania.
Antagonismologia: o antagonismo licitude / ilicitude; o antagonismo defesa / acusação;
o antagonismo autor / réu; o antagonismo amparo / assédio.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência sedenta de poder, dinheiro e dominação
ignorar o ordenamento jurídico e ser pega amadoristicamente em flagrante delito através de gravações clandestinas.
Politicologia: a democracia; a argumentocracia; a assistenciocracia; a defesocracia;
a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: a pararresponsabilidade do advogado, lúcido quanto às incumbências extrafísicas e as consequências da lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do
máximo esforço aplicada aos destinos das consciências; as leis do Direito intrafísico; as leis do
Direito Constitucional; o artigo 5º, inciso LV, da Carta Magna, preceituando o princípio do contraditório; as leis do Paradireito.
Filiologia: a comunicofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a direitofilia; a conviviofilia;
a intencionofilia; a reconciliofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o combate à evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da dominação inibindo o direito de ampla defesa e inviabilizando as recomposições grupocármicas; a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de conscins incautas se acharem donas da verdade quando na realidade estão se enveredando em processos de interprisão grupal; a superação da mania de julgar
precipitadamente sem conhecimento dos fatos e parafatos.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a paradireitoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca;
a retrocognoteca; a assistencioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Principiologia; a Evoluciologia; a Comunicologia; a Proexologia; a Paralegislogia; a Parassociologia; a Extrafisicologia;
a Holobiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin eletronótica; a consciência contraditória.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o contraditor sistemático; o incoerente; o pesquisador paradireitólogo; o legislador evolutivo; o acoplamentista; o exemplarista; o cosmoeticólogo; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o parapedagogo; o cognopolita; o proexólogo; o consciencioterapeuta; o epicon lúcido; o projetor consciente; o parapercepciologista; o conviviólogo; o tenepessista; o intelectual; o diplomata; o escritor; os operadores do Direito; o advo-
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gado; o magistrado; o promotor de justiça; o defensor público; o delegado; o político; os componentes do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a contraditora sistemática; a incoerente; a pesquisadora paradireitóloga; a legisladora evolutiva; a acoplamentista; a exemplarista; a cosmoeticóloga; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a parapedagoga; a cognopolita; a proexóloga; a consciencioterapeuta; a epicon lúcida; a projetora consciente; a parapercepciologista; a convivióloga; a tenepessista; a intelectual; a diplomata; a escritora; as operadoras do Direito; a advogada; a magistrada; a promotora de justiça; a defensora pública; a delegada; a política; as componentes do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo.
Hominologia: o Homo sapiens contradictor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio do contraditório cosmoético stricto sensu = a ampla defesa
concedida aos litigantes em geral, em processo judicial ou administrativo; princípio do contraditório cosmoético lato sensu = a ampla defesa da consciex ao se expor junto ao evoluciólogo, esclarecendo condutas egocêntricas e anticosmoéticas, mas já se predispondo para as recomposições grupocármicas.
Culturologia: a cultura da mediação; a cultura da argumentação; a cultura da intercompreensão; a cultura jurídica; a cultura da Paradireitologia; a cultura da Paracomunicologia;
a cultura da transparência; a necessidade da cultura de oportunizar a defesa ou contestação
quando imputada alguma acusação.
Historiologia. O princípio do contraditório embasado no princípio do devido processo
legal remonta raízes históricas, cuja trajetória perpassou os séculos desde o período medieval, se
revigorando no Direito Contemporâneo.
Medievo. Despontou na Idade Média através de princípios do direito romano-germânico
e anglo-saxão, especialmente da Magna carta conquistada pelos barões feudais junto ao Rei João
Sem Terra (1.215), no Século XIII na Inglaterra, em plena época das Cruzadas. Embora incipiente, o princípio do devido processo legal tornou-se garantia fundamental do indivíduo e da coletividade.
Revoluções. As declarações e tratados de direitos da Revolução Francesa e dos Estados
Unidos da América determinaram expressamente o direito à defesa, ressaltando a importância do
direito de questionar a causa da acusação, impondo a acareação com os acusadores e testemunhas
a fim de compor o conjunto probatório.
Brasil. Da Carta Magna de 1824 a 1967 do Direito Brasileiro, incluindo a emenda de
1969, o direito à defesa foi associado sobretudo ao processo judicial penal. A Constituição Federal de 1988 levou em consideração o passado nebuloso envolvendo ditaduras e representa grande
evolução histórica do direito à defesa.
Taxologia. O princípio do contraditório, previsto na Constituição Federal de 1988, leva
em consideração a igualdade de oportunidade entre as partes de apresentar argumentações e provas e de contradizê-las perante o juízo, garantindo imparcialidade do juiz na valoração dos fatos
trazidos ao processo. Sob a égide da Direitologia, eis em ordem alfabética 6 exemplos de esferas,
no âmbito administrativo e judicial, onde se aplica o princípio do contraditório e ampla defesa:
1. Âmbito administrativo.
2. Âmbito constitucional.
3. Âmbito eleitoral.
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4. Âmbito penal.
5. Âmbito trabalhista.
6. Âmbito tributário.
CCCI. Sob o prisma da Paradireitologia, vige o princípio do contraditório cosmoético
no âmbito da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. Todo voluntário tem
o paradireito à ampla defesa quando envolvido em conflitos interconscienciais com outros colegas evolutivos, individual ou grupal, independente de qual instância hierárquica provém a demanda. Eis, por exemplo, duas instâncias conscienciológicas atuantes com o referido princípio:
1. JURISCONS. A primeira instituição de Paradireito do Planeta com o serviço de mediação paradireitológica, promovendo a conciliação e a reconciliação através de técnicas avançadas, incluindo a justiça restaurativa, desfazendo vínculos interprisionais e fomentando a pacificação interconsciencial.
2. UNICIN. O Comitê de Paradiplomacia da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, atuando na resolução de conflitos interconscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio do contraditório cosmoético, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
02. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
03. Consciência da contradição: Contradiciologia; Homeostático.
04. Contestação intelectual: Holomaturologia; Neutro.
05. Defesa indefensável: Contradiciologia; Nosográfico.
06. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Juiz existencial: Heterocriticologia; Neutro.
08. Legislador evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Legislogia: Direitologia; Homeostático.
10. Lei suprema: Politicologia; Homeostático.
11. Medida justa: Autodiscernimentologia; Homeostático.
12. Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Paramagistraturologia: Paradireitologia; Homeostático.
15. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.

O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO COSMOÉTICO
É CLÁUSULA PÉTREA CONSTITUCIONAL NO ÂMBITO
PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E PENAL, SENDO
O PRÍNCÍPIO NORTEADO PELA PARADIREITOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já necessitou utilizar o princípio do contraditório cosmoético em alguma demanda? Refletiu sobre as possíveis causas retrobiográficas inerentes
a essa injunção paradireitológica?
Filmografia Específica:
1. Dreyfus. Título Original: L’Affaire Dreyfus. País: França; & Alemanha. Data: 1930. Duração: 115 min.
Gênero: Biográfico; Drama; & Histórico. Idioma: Alemão e françês. Cor: Preto e Branco. Direção: Richard Oswald.

Enciclopédia da Conscienciologia

18046

Elenco: Fritz Kortner; Grete Mosheim; Erwin Kalser; Heinrich George; & Albert Bassermann. Produção: Richard Oswald. Roteiro: Heinz Goldberg; & Fritz Wendhausen. Fotografia: Heinrich Balasch; & Friedl Behn-Grund. Companhia:
Richard-Oswald-Produktion. Outros dados: a partir da obra de Bruno Weil. Sinopse: Filme sobre o Capitão Alfred Dreyfuss (1859–1935). Ele é conhecido e ganhou lugar na história, por estar involuntariamente no centro do escândalo da França de 1894 a 1906. Dreyfuss, capitão do Estado-Maior, foi acusado de passar informações de artilharia sensíveis para a
Alemanha, logo se descobriu outro oficial ser o verdadeiro espião.
Bibliografia Específica:
1. Silva, José Afonso da; Curso de Direito Constitucional Positivo; 752 p.; 53 capítulos; 5 seções; 1 microbiografia; 5ª Ed. atual.pela Constituição de 1988; 20,5 x 13,5 cm; br.; Revista dos Tribunais; São Paulo, SP; 1989; páginas
372 e 561 a 567.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
1.216 e 1.363.
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 288.
Webgrafia Específica:
1. Leite, Gisele; Sobre o Princípio do Contraditório; Artigo; blog; Âmbito Jurídico. com; Portal Jurídico na
internet; disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=82
10>; acesso em: 25.05.17.
2. Laurencette, Lucas Tadeu; Magna Charta Libertatum; Artigo; blog; Direitonet; disponível em: <http:
//w ww.direitonet.com.br/artigos/exibir/6582/Magna-charta-libertatum>; acesso em: 25.05.17.

M. G. R.
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DO
EXEMPLARISMO
(COSMOETICOLOGIA)

PESSOAL

I. Conformática
Definologia. O princípio do exemplarismo pessoal é a condição evoluída de se viver
dando exemplos de maturidade consciencial em todas as áreas de manifestações pensênicas, própria da conscin autolúcida quanto à inteligência evolutiva (IE) e à Cosmoética, ex-aluna de Curso
Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O vocábulo exemplo vem igualmente do idioma Latim, exemplum, “cópia, imitação,
reprodução, exemplar, traslado”. Apareceu no Século XIV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina, escola, teoria, princípio artístico, filosófico, político ou religioso”. A palavra
pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. PEP. 2. Método do espelho humano. 3. Conceito do exemplarismo
humano. 4. Exemplário normativo humano. 5. Filosofia do exemplarismo; síntese da sabedoria.
Neologia. As 4 expressões compostas princípio do exemplarismo pessoal, miniexemplo
evolutivo, maxiexemplo evolutivo e megaexemplo evolutivo são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Mentalidade anticosmoética. 2. Mentalidade amoral. 3. Antiexemplarismo pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Exemplifiquemos sem magoar. Reeduquemos pela exemplificação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; a autopensenização positiva; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o comportamento exemplar; a identificação do positivo; a lição de vida da
pessoa anônima; a necessidade da exaltação da saúde; a ênfase do equilíbrio mental; o não-exemplarismo; o antiexemplarismo; a Medicina pautada pela doença; a Psicologia pautada pelo distúrbio; a Consciencioterapia pautada pela excelência; o antiexemplarismo togado; o exemplo pessoal
silencioso; o arrastamento gerado pelo exemplo; o bom exemplo; o exemplo de 1 ser humano,
a cópia de 1.000; o exemplo de bondade; o exemplo sem igual; o modelo exemplar; o mau exemplo; o exemplo evolutivo avançado; as exemplificações intra e extrafísicas; a coleção de exemplos;
a vida pessoal como exemplário; o contágio do comportamento; a conduta-padrão; a conduta-exceção; a autoconscientização comunitária; a honradez; o protótipo; a imitação; a modelação;
o contrafluxo social; a Socin ainda patológica; a cosmovisão positiva do Cosmos; a autoconfiança; a autossuperação; a autossuficiência; o modelo evolutivo a ser imitado; a evitação dos modelos humanos anticosmoéticos; o modelo vivo da sabedoria; as autovivências das verpons; as verbações pessoais; as omissões pessoais deficitárias; o ativismo assistencial; a renúncia racional
cosmoética; a tarefa do esclarecimento (tares) teática; a verbação; a maxiproéxis (grupal); a Casuística; a inteligência evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os testemunhos
extrafísicos; os autorrevezamentos multidimensionais; a Paradireitologia.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos arquétipos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: o exemplarismo horizontal (jovem / jovem); o exemplarismo vertical
(jovem / idoso); o exemplarismo exequível; o exemplarismo de acertos; o exemplarismo traforístico; o exemplarismo verponístico; o exemplarismo da maxifraternidade cósmica.
Binomiologia: o binômio estilingue-vidraça; o binômio professor-aluno; o binômio razão-autovivência; o binômio heteroperdoador-autoimperdoador.
Trinomiologia: o trinômio egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo.
Antagonismologia: o antagonismo triunfalismo / modéstia.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia.
Filiologia: a verbaciofilia; a interassistenciofilia; a priorofilia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da desvalorização.
Holotecologia: a traforoteca; a teaticoteca; a assistencioteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a fatoteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Principiologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Assistenciologia; a Proexologia; a Parapedagogiologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Autoconscienciometrologia; a Etologia; a Sociometria; a Priorologia; a Cosmanálise.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa notável; a pessoa tomada por modelo; a conscin na condição de
exemplo; as pessoas exemplares; as cobaias humanas fora-de-série; as testemunhas existenciais
intra e extrafísicas; a réplica humana; os seres despertos; as semiconsciexes; as conscins felizes;
as famílias bem-sucedidas; as equipes empresarias exitosas.
Masculinologia: o pioneiro; o precursor; o professor exemplar; o exemplarista da policarmalidade; o neoexemplarista; o líder; o conscienciólogo; o exemplificador; o voluntário abnegado; os seguidores da pessoa-exemplo; o sósia; o menecma; o manequim; o falso modelo; o continuador do exemplo; o adversário do modelo; o antimodelo; o malexemplarista; o antiexemplarista; o inversor existencial; o agente retrocognitor; o pai herói; o epicon lúcido; o completista;
o modelo do conscienciograma; os heróis da Evolução; os evoluciólogos; os Serenões; o SerenãoIdiota; os empresários bem-sucedidos.
Femininologia: a pioneira; a precursora; a professora exemplar; a exemplarista da policarmalidade; a neoexemplarista; a líder; a consciencióloga; a exemplificadora; a voluntária
abnegada; as seguidoras da pessoa-exemplo; a sósia; a menecma; a manequim; a falsa modelo;
a continuadora do exemplo; a adversária do modelo; a antimodelo; a malexemplarista; a antiexemplarista; a inversora existencial; a mãe heroína; a agente retrocognitora; a epicon lúcida;
a completista; a modelo do conscienciograma; as heroínas da Evolução; as evoluciólogas; as Serenonas; as empresárias bem-sucedidas.
Hominologia: o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens moratorius; o Homo sapiens despertus.

Enciclopédia da Conscienciologia

18049

V. Argumentologia
Exemplologia: miniexemplo evolutivo = o ser humano desperto; maxiexemplo evolutivo
= o Homo sapiens serenissimus; megaexemplo evolutivo hors concours = a Consciex Livre (CL).
Megabiotério. Segundo a Experimentologia, todos somos cobaias, reciprocamente, do
ponto de vista consciencial, evolutivo, fazendo da Terra o megabiotério in anima nobili, por intermédio das observações e imitações interpessoais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio do exemplarismo pessoal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
03. Autossacrifício: Cosmoeticologia; Neutro.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
06. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
07. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Limite cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

O PRINCÍPIO DO EXEMPLARISMO PESSOAL NASCE
E CRESCE, TEATICAMENTE, A PARTIR DA VONTADE,
DA INTENCIONALIDADE E DA PRIORIZAÇÃO EVOLUTIVA
DA CONSCIN LÚCIDA QUANTO À PRÓPRIA PROÉXIS.
Questionologia. No teste pessoal de avaliação da escala simples, de 1 a 5, quanto ao
princípio do exemplarismo pessoal, qual número você atribui a si próprio? E quanto ao exemplarismo energético? E quanto ao exemplarismo parapsíquico? Você é exemplo instrutivo de acertos
ou de erros?
Bibliografia Específica:
01. Kanitz, Steven; Comportamento Exemplar; Veja; Revista; Semanário; Ano 40; N. 19; Ed. 2008; Seção:
Ponto de Vista; 1 foto; 1 fotomontagem; 1 microbiografia; São Paulo, SP; 16.05.07; página 24.
02. Rimes, Maria Eugenia; Uma Lição de vida; Povo; Jornal; Diário; Ano 4; N. 2.463; Seção: Cidades; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 03.07.02; página 4.
03. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 89, 169 e 229.
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 32, 48, 142, 154, 168, 244, 280, 282,
383, 576, 613, 988, 1.023 e 1.099.
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PRINCÍPIO

POSICIONAMENTO
(AUTODEFINOLOGIA)

DO

PESSOAL

I. Conformática
Definologia. O princípio do posicionamento pessoal é a condição evoluída do ato, processo ou efeito de a conscin, homem ou mulher, se posicionar, declarar a posição ou assumir opinião, com lógica, maturidade e autenticidade, quanto a algum assunto comum, controvertível ou
polêmico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “começo; “princípio; começo; primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo posicionamento procede também do idioma Latim, positio, “ação de pôr, de colocar; posição; situação”. Apareceu no Século XX. A palavra pessoal provém igualmente do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. PPP. 2. Princípio da opinião pessoal. 3. Preferência racional. 4. Autexplicitação. 5. Tematologia. 6. Autodefinição política. 7. Autopostura filosófica pública. 8. Autodecidofilia.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio do posicionamento pessoal, autoposicionamento racional mínimo e autoposicionamento racional máximo são neologismos técnicos da
Autodefinologia.
Antonimologia: 1. Autoposicionamento irracional. 2. Preferência irracional. 3. Opinião pessoal ilógica. 4. Autoindefinição política. 5. Murismo pessoal. 6. Autodecidofobia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
político.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio consciencial; os autopensenes; a autopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o PPP; o autoposicionamento racional; o depoimento público; a autexposição
pública; as autotendências; os temas controvertíveis; as teses polêmicas; a autossustentação das
convicções; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Binomiologia: o binômio estilingue-vidraça; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autoconsciencialidade-grupalidade.
Trinomiologia: o trinômio aqui-hoje-já; o trinômio autodiscernimento–senso de humanidade–tares.
Politicologia: a democracia.
Filiologia: a decidofilia; a criticofilia.
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Holotecologia: a definoteca; a argumentoteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a politicoteca; a criticoteca; a maxidissidencioteca.
Interdisciplinologia: a Autodefinologia; a Principiologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Caracterologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Lucidologia; a Autopesquisologia; a Autodecidologia; a Criteriologia; a Cosmoeticologia; a Holofilosofia; a Cogniciologia; a Argumentologia; a Priorologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo
sapiens maxilucidus; o Homo sapiens parapercutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoposicionamento racional mínimo = o ato de a conscin definir-se publicamente a favor da paz e contra a guerra; autoposicionamento racional máximo = o ato de
a conscin definir-se publicamente pela responsabilidade de ter concluído o Curso Intermissivo
(CI) pré-ressomático.
Autodefinologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias definidas de autoposicionamentos racionais sobre temas controvertidos, capazes
de começar a embasar os acervos para estruturar o princípio do posicionamento pessoal da conscin lúcida, interessada, homem ou mulher:
01. Ciência. Preferível a Ciência e não a Filosofia. A Ciência fundamenta-se na racionalidade da Refutaciologia e na Evoluciologia. A Filosofia muitas vezes é anticientífica e regressiva.
02. Demografia. Preferível o controle da natalidade e não o incentivo à natalidade.
A explosão demográfica é irracional neste planeta tornado, atualmente (Ano-base: 2007), lixeira
planetária onde os alimentos viraram venenos, os remédios viraram venenos e o Sol virou veneno.
03. Descrenciologia. Preferível a Descrenciologia e não a fé de qualquer natureza.
A Descrenciologia significa desenvolver experiências pessoais autopersuasivas. Toda crença
é fantasia imaginativa, dogmática e infantil.
04. Economia. Preferível o pé-de-meia e não o voto de pobreza. O pé-de-meia corta
o parasitismo humano. O voto de pobreza é demagogia religiosa ou política primária.
05. Experimentologia. Preferível a Experimentologia e não a Religião. A Experimentologia Pessoal, ou a Autopesquisologia, abre o caminho da pessoa para a condição pacificadora
e libertária. A Religião é a lavagem subcerebral da Dogmática Teológica Facciosa, em geral, belicista.
06. Globalização. Preferível a globalização ou o Universalismo e não a criação de muros ou o separatismo. A globalização tenta acabar com as fronteiras. Os muros antidemocráticos
de Israel, Estados Unidos da América, Emirados Árabes e Marrocos tentam criar separatismos
e guetos.
07. Princípio. Preferível o princípio pessoal e não o convencionalismo em vigor. O princípio pessoal nasce da autolucidez da experiência. O convencionalismo é folclore das coleiras sociais do ego.
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08. Prole. Preferível 1 filho único e não 2 ou 3 gêmeos gerados por meios artificiais.
Criar 1 filho já é problemático, muito mais difícil é criar 2 ou 3 filhos na vida moderna.
09. Psicologia. Preferível a Psicologia e não a Psicanálise. A Psicologia mantém laboratórios de pesquisa. Não existem laboratórios de Psicanálise, mas apenas muito blablablá.
10. Sexualidade. Preferível o casamento heterossexual e não o homossexual. A Fisiologia Humana determina normas rígidas sadias da heterossexualidade. A homossexualidade se assenta na Antifisiologia ou na Teratologia dentro do universo da Sexossomatologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio do posicionamento pessoal, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
03. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
07. Omissuper: Holomaturologia; Homeostático.
08. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia; Homeostático.
09. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

O PRINCÍPIO DO POSICIONAMENTO PESSOAL DEFINE
A CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA CONSCIN PERANTE OS
CONTEMPORÂNEOS E PERMITE TESTEMUNHAR AS AUTOCONVICÇÕES ANTE OS AMPARADORES EXTRAFÍSICOS.
Questionologia. Você mantém convicções próprias, refletidas, sobre os assuntos controversos? Você tem a coragem de explicitar convicções controversas publicamente?
Bibliografia Específica:
1. Chade, Jamil; Novos Muros barram Terror e Miséria; O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 127;
N. 41.284; Seção: Internacional / Engenharia de Defesa; 3 fotos; 2 ilus.; 2 mapas; São Paulo, SP; 29.10.06; página A 6.
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PRINCÍPIO FILOSÓFICO
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O princípio filosófico é a base, fundamento, ideologia, política, racionalização, lógica e Cosmoética do embasamento da estrutura estatutária de qualquer linha de atividade
consistente da consciência, considerada individual ou grupalmente, em qualquer dimensão evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio provém do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro de tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. A palava filosófico vem igualmente do idioma Latim, philosophicus, derivada do
idioma Grego, philosophikós, “de ou relativo à Filosofia”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Princípio holofilosófico. 02. Princípio de sabedoria. 03. Princípio
de holomaturidade. 04. Autorreflexão permanente. 05. Autoperspicácia. 06. Sensatez pessoal.
07. Autocrítica. 08. Descrenciologia. 09. Criteriologia. 10. Holomaturologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo Filosofia:
afilosofado; Antifilosofia; antifilósofo; autofilosofia; filósofa; filosofal; filosofante; filosofar; filosofastro; filosofear; filosofema; filosófica; filosofice; filosófico; filosofismo; filosofista; filósofo;
filosofofilia; filosofofobia; filosofoteca; histórico-filosófico; holofilósofa; Holofilosofia; holofilosófica; holofilosófico; holofilosofismo; holofilósofo; infilosófico; Megafilosofia; Parafilosofia;
pré-filosófico; Pseudofilosofia.
Neologia. As duas expressões compostas princípio filosófico pessoal e princípio filosófico universal são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 01. Norma antifilosófica. 02. Princípio de ignorância. 03. Princípio
de erronia. 04. Autoirreflexão permanente. 05. Autoimperspicácia. 06. Insensatez pessoal.
07. Acriticismo pessoal. 08. Credulidade pessoal. 09. Robéxis. 10. Alienação consciencial.
Estrangeirismologia: o leitmotiv embasador de todo raciocínio, neoideia, teoria, Ciência
ou Técnica construtiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a autabnegação cosmoética; a Logicidade como verdade relativa pacífica;
a Filosofia Tradicional como sendo a base da sabedoria experimental; a concepção do princípio
filosófico; a causa primeira das coisas; os princípios fundamentais; o modo de ver; as prioridades
definidas; as normas de conduta; as opiniões predominantes; o ponto de partida; os preceitos morais; as regras fundamentais; as leis administrativas; a proposição fundamental embasadora de
qualquer ordem de conhecimentos libertários; a proposição filosófica de toda dedução lógica;
o critério ético da conduta do cidadão ou da comunidade; a proposição implícita nas normas dos
juízos práticos; a operação dedutiva por trás de toda hipótese científica, lógica, verificável; o caráter da lei fundamental no desenvolvimento de toda teoria; a Criteriologia determinando os critérios cognitivos, discernidores, aplicáveis aos valores éticos, estéticos, científicos, filosóficos,
evolutivos, coerentes e prioritários; a Filosofia Eletronótica; a Aletologia; a Apagogia; a Confutaciologia; a Autofilosofia; a Filosofia da incorruptibilidade.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo reflexão holofilosófica–autopesquisa evolutiva.
Principiologia: o princípio filosófico; o princípio filosófico de ação; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio filosófico patológico do Intolerantismo; o princípio patológico de talião;
o princípio filosófico do Ignorantismo; os princípios constituidores da vida moderna; o princípio
do pacificismo ou da não-agressão.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria filosófica como sendo a eminência parda da Ciência.
Tecnologia: a técnica de autorreflexão de 5 horas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Filósofos.
Efeitologia: os efeitos das autocríticas profundas.
Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento do princípio poético ao princípio filosófico; o ciclo da Heuristicologia à Hermenêutica.
Binomiologia: o binômio conceito filosófico antigo–princípio jurídico contemporâneo.
Interaciologia: a interação Ciência-Filosofia; a interação princípio do conhecimento
(Autocogniciologia)–princípio da sociabilidade (Parassociologia).
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio Cosmoética-Ciência-Filosofia.
Polinomiologia: o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia.
Antagonismologia: o antagonismo Enciclopediologia / Ignorantismo.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei da megafraternidade evolutiva.
Filiologia: a filosofofilia; a gnosiofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomatofilia; a criteriofilia; a definofilia.
Fobiologia: a filosofofobia; a gnosiofobia.
Holotecologia: a filosofoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a encicloteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Paradireitologia; a Analiticologia; a Contrapontologia; a Autodiscernimentologia; a Parafenomenologia; a Heuristicologia; a Teoriologia; a Ideologia; a Politicologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pensadora; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens abstractus; o Homo
sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens experimentatus; o Homo
sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens tertulianus.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio filosófico pessoal = o código pessoal da Cosmoética; princípio
filosófico universal = a vivência da Cosmoética na Tudologia.
Culturologia: a cultura da Holofilosofia.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
categorias de princípios filosóficos da Conscienciologia, podendo ser considerados mais racionais, científicos, inteligentes e eficazes para o bem-estar da consciência intrafísica ou da Humanidade:
01. Anticorrupciologia. A defesa do Universalismo expressando a megafraternidade
e a incorruptibilidade universal.
02. Autocogniciologia. A busca do conhecimento universal quanto a todas as realidades
terrestres (assins e desassins da cognição e aplicação das energias conscienciais ou ECs).
03. Autodiscernimentologia. A aplicação do autodiscernimento, acima da boa vontade
e da boa intenção, em tudo.
04. Autoparapercepciologia. A busca do desenvolvimento e domínio do autoparapsiquismo prático.
05. Cosmoeticologia. A vivência intensiva do código pessoal da Cosmoética Teática
aplicado em todas as autopensenizações.
06. Evoluciologia. A aquisição da inteligência evolutiva (IE), o mais relevante e complexo de todos os módulos de inteligência, vivida a cada momento.
07. Explicitaciologia. A prática da tarefa do esclarecimento (tares) à frente da tarefa da
consolação (tacon).
08. Parapatologia. O reconhecimento do desafio da realidade lastimável do Mega-Hospital ainda estar à frente da Megaescola Terrestre.
09. Policarmologia. A busca pessoal do predomínio da policarmalidade sobre a egocarmalidade e a grupocarmalidade no âmbito da Holocarmologia.
10. Priorologia. A colocação da interassistencialidade como prioridade evolutiva na
própria programação existencial (autoproéxis) planejada.
11. Reeducaciologia. A busca da reversão da condição existencial colocando os estudos
da Megaescola à frente do Mega-Hospital Terrestre, a partir do princípio da descrença.
12. Sociologia. A autexemplificação evolutiva urbi et orbi na Sociedade Intrafísica (Socin) ainda patológica.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio filosófico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Absurdo cosmoético: Recexologia; Nosográfico.
03. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
06. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
07. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.
10. Ultimidade: Holofilosofia; Homeostático.

O PRINCÍPIO FILOSÓFICO, QUANDO PRÁTICO, ATUA INERENTE OU EVOLUTIVAMENTE NO ÍNTIMO DO MICROUNIVERSO DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA DEDICADA AO COMPLETISMO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite os princípios filosóficos da Conscienciologia? Quais, dentre tais princípios, você segue teaticamente?
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PRINCIPIOLOGIA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Principiologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos
e pesquisas dos conhecimentos teáticos dos princípios, ditames, regras, leis fundamentais, proposições lógicas, éticas gerais megafraternais e preceitos embasadores de todas as ordens de cognições evolutivas da consciência.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência dos Princípios. 2. Ciência das Leis. 3. Ciência das Normatizações. 4. Ciência dos Ditames. 5. Ciência Jurídica. 6. Legislogia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo princípio:
megaprincípio; miniprincípio; ortoprincípio; principiante; principiar; principiciador; principiciadora; retroprincípio.
Neologia. O vocábulo Principiologia e as duas expressões compostas Principiologia Humana e Principiologia Multidimensional são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Ciência dos Fins. 2. Teleologia. 3. Ciência das Exceções. 4. Antiprincipiologia. 5. Estudo das violações.
Estrangeirismologia: o principium conscientiologicum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à megacognição.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem megaprincípios imburláveis.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Principiologia é Seção, variável ou eventual,
componente da Divisão Detalhismo, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cognição; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: as pesquisas dos ditames; os estudos das proposições filosóficas; os estudos
dos estatutos políticos; a filosofia pessoal para se viver; a personalidade bem organizada; as contradições; a busca do entendimento grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios do Paradireito; os princípios do Estado Mundial; as contraposições dos princípios; a consecução da maxiproéxis exigindo os princípios em bases grupais; o princípio da descrença.
Teoriologia: a teoria dos princípios.
Tecnologia: a técnica da autodecisão.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
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o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Autoconscienciometrologia.
Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação ponteiro consciencial–autodecisão; a interação autoconhecimento-heteroconhecimento.
Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva.
Antagonismologia: o antagonismo sabedoria / tolice; o antagonismo visão / amaurose.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a autocompreensão das leis da Socin.
Filiologia: a evoluciofilia; a decidofilia.
Holotecologia: a juridicoteca; a intelectoteca; a experimentoteca; a filosofoteca; a eticoteca; a maturoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Principiologia; a Autodiscernimentologia; a Parapoliticologia;
a Paradireitologia; a Mentalsomaticologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Conscienciocentrologia; a Civilizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens principiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Principiologia Humana = a Ciência aplicada às pesquisas teáticas dos
princípios relativos à intrafisicalidade ou à vida nesta dimensão consciencial; Principiologia Multidimensional = a Ciência aplicada às pesquisas teáticas dos princípios relativos à Parapercepciologia ou à multidimensionalidade da consciência.
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Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 80 princípios componentes das pesquisas da Principiologia, dentro do universo das pesquisas
teáticas da Conscienciologia:
01. Princípio consciencial tirateimas.
02. Princípio conscienciocêntrico.
03. Princípio da abnegação cosmoética.
04. Princípio da adaptabilidade da consciência.
05. Princípio da admiração-discordância.
06. Princípio da afinidade.
07. Princípio da autopensenidade.
08. Princípio da confiança do Direito Constitucional.
09. Princípio da consensualidade.
10. Princípio da contradição.
11. Princípio da Cosmoeticologia Pessoal (PCP).
12. Princípio da Cosmoeticologia.
13. Princípio da descrença (miniprincípio).
14. Princípio da divergência.
15. Princípio da empatia evolutiva.
16. Princípio da especificidade.
17. Princípio da evolução consciencial.
18. Princípio da grupalidade.
19. Princípio da hierarquia.
20. Princípio da hiperacuidade da Conscienciologia.
21. Princípio da Holofilosofia (megaprincípio).
22. Princípio da identidade.
23. Princípio da imprestabilidade.
24. Princípio da incerteza.
25. Princípio da inseparabilidade grupocármica.
26. Princípio da irrenunciabilidade.
27. Princípio da irreversibilidade.
28. Princípio da isonomia.
29. Princípio da megafraternidade.
30. Princípio da não-contradição.
31. Princípio da não-linearidade.
32. Princípio da não-violência.
33. Princípio da nução.
34. Princípio da paridade de tratamento.
35. Princípio da pesquisa não-participativa.
36. Princípio da Policarmologia (ortoprincípio).
37. Princípio da prioridade compulsória.
38. Princípio da proporcionalidade.
39. Princípio da razão suficiente.
40. Princípio da reciprocidade.
41. Princípio da remuneração do trabalho.
42. Princípio da sucumbência (Direitologia).
43. Princípio da teática.
44. Princípio da uniformidade.
45. Princípio de ação e reação.
46. Princípio de Arquimedes.
47. Princípio de causa e efeito.
48. Princípio de constância.
49. Princípio de correspondência.
50. Princípio de equivalência.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Princípio de exclusão.
Princípio de individuação.
Princípio de negação do princípio da autoridade.
Princípio de Pascal.
Princípio de realidade.
Princípio diretor da consciência (materpensene pessoal).
Princípio do “antes da decisão há o problema”.
Princípio do “contra fatos não há argumentos”.
Princípio do Direito.
Princípio do Estado Mundial.
Princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Princípio do heteroperdão.
Princípio do “isso não é para mim”.
Princípio do megafoco mentalsomático.
Princípio do “ninguém perde ninguém”.
Princípio do Paradireito.
Princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Princípio do prazer.
Princípio do “quem procura, acha”.
Princípio do “se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”.
Princípio dos 4 olhos vendo mais perante 2.
Princípio dos 15 minutos de espera.
Princípio do terceiro excluído.
Princípio do universalismo.
Princípio espúrio do autocomodismo.
Princípio interassistencial.
Princípio jurídico da irrenunciabilidade.
Princípio mítico da pena patológica de talião (retroprincípio).
Princípio organizador do holossoma.
Princípio rígido da Projeciologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Principiologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
2. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia; Homeostático.
3. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
5. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
6. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
7. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.

A PRINCIPIOLOGIA É CIÊNCIA DE EVIDENTE INTERESSE
TEÁTICO, RACIONAL, LÓGICO, CONSENSUALMENTE INAFASTÁVEL PARA TODA CONSCIN LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, COGNOPOLITA, PROEXISTA, HOMEM OU MULHER.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, segue princípios fundamentais para viver? Já
reuniu tais princípios ao modo do corpus da própria Holofilosofia?
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PRINCÍPIO MEGAFOCAL
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O princípio megafocal é a base, fundamento, ideologia, política, racionalização, lógica e moral constitutiva do embasamento amplo da estrutura científica da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição mega provém do idioma Grego, mégas, megale,
“grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante”. Apareceu, na
Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra focal procede do idioma Francês,
focal, “relativo a foco”. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Princípio científico. 2. Princípio conscienciológico. 3. Fundamentação conceitual.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio megafocal, princípio megafocal teórico
e princípio megafocal vivenciado são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Princípio filosófico. 2. Princípio eletronótico.
Estrangeirismologia: o sumário do corpus cognitivo da Conscienciologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade pessoal.
Filosofia. Os 3 megaprincípios holofilosóficos básicos: o princípio do universalismo–
–princípio da megafraternidade–princípio da Cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio da retroalimentação pensênica; o princípio da primazia da retilinearidade autopensênica.
Fatologia: os fundamentos sintéticos da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo descrenciológico fatos-parafatos-autexperiências; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática.
Principiologia: o princípio megafocal; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio filosófico universalista do máximo bem-estar
para o número máximo de consciências; o princípio filosófico patológico do Intolerantismo;
o princípio patológico de talião; o princípio filosófico do Ignorantismo; os princípios constitutivos da vida moderna; o princípio do pacificismo ou da não-agressão.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo o percentual de princípios conscienciológicos integrados aos princípios pessoais; o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria filosófica como sendo apenas a eminência parda da Ciência.
Tecnologia: os princípios embasadores das técnicas de viver evolutivamente; a técnica
de autorreflexão de 5 horas sobre a Conscienciologia.
Voluntariologia: o princípio do voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Efeitologia: os efeitos da recin na incorporação gradual dos ortoprincípios conscienciológicos às automanifestações da conscin lúcida; os efeitos evolutivos das autocríticas profundas.
Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática dos princípios megafocais conscienciológicos.
Ciclologia: o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica.
Enumerologia: os princípios autodidatas; os princípios etológicos; os princípios cognitivos; os princípios hermenêuticos; os princípios interconscienciais; os princípios interdimensionais; os princípios cronêmicos.
Binomiologia: o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscienciológico; o binômio princípio da autevolução inarredável–princípio do autesforço insubstituível; o binômio princípio da seriexialidade–princípio da inalienabilidade holobiográfica; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal.
Interaciologia: a interação princípios da Fisiologia–princípios da Parafisiologia; a interação princípio da interassistencialidade–princípio da primazia da tares; a interação princípio
da programação existencial–princípio evoluído do autorrevezamento multiexistencial; a interação princípio do conhecimento (Autocogniciologia)–princípio da sociabilidade (Parassociologia).
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo cosmovisiológico princípios do Direito–princípios do Paradireito; o crescendo
cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos–princípios do paradigma consciencial.
Trinomiologia: o trinômio princípio da inseparabilidade grupocármica–princípio da
ação e reação interconsciencial–princípio da interprisão grupocármica; o trinômio Cosmoética-Ciência-Filosofia; o trinômio princípio da convivialidade sadia–princípio da admiração-discordância–princípio do heteroperdoamento-autoimperdoamento.
Polinomiologia: o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia.
Antagonismologia: o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo do maior esforço evolutivo / princípio lúdico do prazer; o antagonismo princípio do megafoco mentalsomático (Ciências) / princípio do megafoco psicossomático
(Artes); o antagonismo Enciclopediologia / Ignorantismo.
Politicologia: a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas conscienciocêntricas objetivando o entendimento preliminar dos princípios do Estado Mundial.
Legislogia: a lei evolutiva autoimposta da não transgressão dos princípios pessoais;
a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade evolutiva.
Filiologia: a filosofofilia; a gnosiofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomatofilia; a criteriofilia; a definofilia.
Fobiologia: a filosofofobia; a gnosiofobia.
Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a encicloteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca.
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Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Holomaturologia; a Ortopensenologia;
a Paradireitologia; a Analiticologia; a Autodiscernimentologia; a Parafenomenologia; a Heuristicologia; a Teoriologia; a Ideologia; a Politicologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens principiator; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens principiologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens holomaturologus;
o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio megafocal teórico = a fundamentação conceitual da Conscienciologia entendida plenamente pela conscin; princípio megafocal vivenciado = a fundamentação
conceitual da Conscienciologia entendida e, além disso, vivida exemplarmente pela conscin conscienciológica teática.
Culturologia: a Neoculturologia da Conscienciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Intraconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 princípios megafocais constitutivos da síntese do corpus cognitivo da Conscienciologia:
1. Autevolução: o princípio da evolução consciencial eterna e inarredável; o autesforço evolutivo permanente; a autovivência do princípio da descrença.
2. Autocosmoética: o princípio da Cosmoeticologia Pessoal; a moral pessoal, grupal
e coletiva; a Ética da Ciência; o código pessoal de Cosmoética; o código grupal de Cosmoética.
3. Autodiscernimento: o princípio da autocrítica desencadeando o autodesassédio
e a incorruptibilidade pessoal; o atributo consciencial indispensável para a vida em geral; a autoconsciencialidade do princípio da holomaturidade.
4. Autoparapsiquismo: o princípio da multidimensionalidade consciencial; a condição
de megalucidez da multidimensionalidade da consciência.
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5. Autopriorização: o princípio teático da descrença indicando as experiências pessoais; as prioridades mais inteligentes no momento evolutivo em todas as linhas de atividade.
6. Interassistencialidade: o princípio da autevolução interassistencial; o método ideal
e inarredável para se viver com as outras consciências.
7. Policarmalidade: o princípio da Holocarmologia; a condição autopensênica, evolutiva, máxima, no âmbito das leis fundamentais do Cosmos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio megafocal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
07. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia; Homeostático.
08. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
10. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
11. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
13. Princípio filosófico: Holomaturologia; Homeostático.
14. Principiologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
15. Princípio organizador dos saberes: Mentalsomatologia; Neutro.

OS 7 PRINCÍPIOS MEGAFOCAIS CONSCIENCIOLÓGICOS
EXPLICITADOS, AQUI, PODEM SER APLICADOS NA CONDIÇÃO DE TÁBUA VIVENCIAL, PESQUISÍSTICA, NO DIA
A DIA DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, entende os 7 princípios megafocais da Conscienciologia? Já procurou vivenciar tais princípios?
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PRINCÍPIO

ORGANIZADOR DOS SABERES
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O princípio organizador dos saberes é a aplicação técnica do conjunto de
abordagens pesquisísticas capazes de constituir o corpo de cognição pessoal, ideal, da conscin lúcida, sem a influência neurotizante da pressão caótica da avalanche dos conhecimentos gerados
pela vida moderna na Era da Supercomunicabilidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo, primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no Século XIV. A palavra organizar provém do idioma Francês, organiser, e esta do idioma
Latim Medieval, organizare, “estabelecer as bases; dotar de alguma estrutura; dispor de modo
a tornar apto à vida”. Apareceu no Século XVI. O termo organizador surgiu no Século XIX.
O vocábulo saber procede do idioma Latim, sapere, “ter sabor; ter bom paladar; ter cheiro; sentir
por meio do gosto; ter inteligência; ser sensato; prudente; conhecer; compreender; saber”. Apareceu no Século X.
Sinonimologia: 01. Técnica autodidática. 02. Código pesquisístico. 03. Filosofia polimática. 04. Regra investigativa. 05. Norma experimental. 06. Método de estudo. 07. Recurso
pedagógico. 08. Proposição intelectiva. 09. Conduta técnica. 10. Preceito cultural.
Neologia. As 3 expressões compostas princípio organizador dos saberes, princípio organizador dos saberes precoce e princípio organizador dos saberes maduro são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Antiprincipiologia. 2. Autodecidofobia. 3. Autodesorganização.
4. Antimetodologia. 5. Atecnia pesquisística. 6. Empirismo anticientífico. 7. Inépcia autopedagógica.
Estrangeirismologia: o principium prioritarius; o principium conscientiologicum; o balanço da performance mentalsomática; o information overflow; o primus inter pares conceitual
do tesauro conscienciológico; o nec plus extra dos saberes.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade intelectiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a razão; a Ciência; os conhecimentos pessoais; a cultura; a erudição; a epistema; a oratura; a prática da vida intrafísica; a sabedoria; a sapiência; o atilamento; a prudência;
a sensatez; a capacidade resultante da experiência intelectual; a percepção ou cognição da verdade
relativa de ponta (verpon); a soma de conhecimentos adquiridos pelo intelectual; a condição de se
viver informado; o ato de saber de cor e salteado; o ato de saber na ponta da língua; a condição de
conhecer o próprio ofício; o planejamento das próprias leituras; a ordenação das autopesquisas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectivo.
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Principiologia: o princípio organizador dos saberes; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); a vivência teática do princípio da descrença (Descrenciologia).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos princípios técnicos.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito halo dos autoconhecimentos generalistas.
Neossinapsologia: as neossinapses e a recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo da evolução mentalsomática.
Enumerologia: a dispensa dos saberes frívolos; a evitação dos saberes supérfluos; o repúdio dos saberes inúteis; o enjeitamento dos saberes desnecessários; a recusa dos saberes dispensáveis; a rejeição dos saberes fossilizantes; o rechaço dos saberes medievalescos.
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação ponteiro consciencial–autodecisão; a interação organização
dos meios–qualificação dos fins; a interação aplicativa Lucidologia-Cosmoeticologia.
Crescendologia: o crescendo autoplágio-neoideia.
Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva.
Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-tese-livro.
Antagonismologia: o antagonismo sabedoria / tolice; o antagonismo visão / amaurose.
Paradoxologia: o paradoxo da cosmovisão simplificadora.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a cognofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a leiturofilia; a enciclopediofilia; a grafofilia; a cosmopensenofilia.
Sindromologia: a síndrome da fadiga da informação.
Holotecologia: a intelectoteca; a pesquisoteca; a logicoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Principiologia; a Experimentologia; a Raciocinologia; a Comunicologia; a Autopesquisologia; a Autocriteriologia; a Erudiciologia; a Linguística; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípio organizador dos saberes precoce = a aplicação dos procedimentos organizacionais, técnicos, do autoconhecimento por parte do jovem inversor existencial,
rapaz ou moça; princípio organizador dos saberes maduro = a aplicação dos procedimentos organizacionais, técnicos, do autoconhecimento por parte da conscin a partir da meia-idade, já madura
e experiente.
Culturologia: a Multiculturologia.
Taxologia. Segundo a Holomaturologia, o princípio organizador dos saberes pode assentar-se sobre duas categorias de abordagens fundamentais quanto a autolucidez, aqui dispostas
na ordem funcional:
1. Saber intraconsciencial: o microuniverso consciencial, mentalsoma pessoal.
2. Saber extraconsciencial: a Arquivística Pessoal.
Caracterologia. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 realidades básicas para a implantação do princípio organizador dos saberes da conscin lúcida:
01. Arquivologia: a Arquivística Pessoal com espaço físico adequado.
02. Autodidaticologia: a técnica ininterrupta e crescente do semperaprendente.
03. Cosmovisiologia: a condição de firmar o atacadismo consciencial.
04. Holofilosofiologia: a polimatia do Universalismo a ser conquistada.
05. Holotecologia: o local ideal para consultas teóricas, práticas, contínuas.
06. Memoriologia: a fim de sustentar a organização intraconsciencial das cognições.
07. Multiculturologia: as abordagens multifacéticas das pesquisas.
08. Parapercepciologia: a multidimensionalidade consciencial pragmática.
09. Poliglotismologia: a busca do domínio de outros idiomas, além da língua nativa.
10. Priorologia: as autoprioridades intelectivas objetivando a evolução consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o princípio organizador dos saberes, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
06. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
08. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia; Homeostático.
09. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
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Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
Princípio filosófico: Holomaturologia; Homeostático.
Principiologia: Autodiscernimentologia; Neutro.

O PRINCÍPIO ORGANIZADOR DOS SABERES É PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL PARA A PESSOA DISPOSTA A PRIORIZAR O MELHOR NO MUNDO PAROXÍSTICO, MODERNO,
DAS SUPERINFORMAÇÕES COM SUPERCOMUNICAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega alguma categoria de princípio organizador para o autoconhecimento? Sob quais condições?
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PRINCÍPIOS COSMOÉTICOS
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. Os princípios cosmoéticos são as bases, os fundamentos das regras, dos
preceitos, das normas e das paraleis, pilares holofilosóficos do corpus de conhecimento da Conscienciologia, norteadores da manifestação da consciência lúcida e com autodiscernimento, interessada em movimentar-se de modo a acelerar a evolução, de acordo com a ética do Cosmos rumo ao estado de Consciex Livre (CL).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo princípio vem do idioma Latim, principium, “princípio; começo; primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu
no Século XIV. O termo cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; mundo,
universo”. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do idioma
Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra ética provém do idioma
Latim, ethica, “Ética, moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Diretrizes cosmoeticológicas. 2. Fundamentos da Cosmoeticologia.
3. Norteadores da ética cósmica.
Neologia. As 3 expressões compostas princípios cosmoéticos, miniprincípios cosmoéticos e maxiprincípios cosmoéticos são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Diretrizes da Eticologia. 2. Pilares planetários. 3. Preceitos fundamentais. 4. Bases éticas. 5. Princípios paradireitológicos.
Estrangeirismologia: o leitmotiv embasador de todo raciocínio, neoideia, teoria, Ciência
ou técnica construtiva; o sumário do corpus cognitivo da Conscienciologia; a aplicação urbi et
orbi do autodiscernimento crítico cosmoético; o Autopensenarium; o principium conscientiologicum; o balanço da performance mentalsomática; o Tenepessarium; o Ofiexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao autexemplarismo cosmoético multidimensional na construção teática da pirâmide estruturadora dos valores, princípios e regras.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Comecemos com princípios. Cosmoética: megavalor universal. Integremo-nos ao Cosmos.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Princípio. Na vida humana vigora o primeiro princípio evolutivo: – “A autovivência é concreta, o sonho é ficção”.” “Um princípio cosmoético é mais importante e funcional do
que 1.000 pensatas levianas”.
2. “Principiologia. É necessário o emprego da empilhadeira mentalsomática da conscin
lúcida para fazer a sistematização dos princípios evolutivos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento cosmoético; o holopensene
pessoal da holomaturidade; o holopensene pessoal da cognição; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o holopensene pessoal da racionalidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da megafraternidade; os fraternopensenes;
a fraternopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: os fundamentos sintéticos da Conscienciologia; a razão; a Ciência; os conhecimentos pessoais; a cultura; a erudição; a epistema; a prática da vida intrafísica; a sabedoria;
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a sapiência; a capacidade resultante da experiência intelectual; a percepção ou cognição da verdade relativa de ponta (verpon); a soma de conhecimentos adquiridos pelo intelectual intermissivista; o ato de saber de cor e salteado o rol de princípios cosmoéticos; as pesquisas dos ditames; os
estudos das proposições filosóficas; a filosofia pessoal para se viver; as contraposições dos princípios; a ponderação de valores; a ponderação de princípios; os juízos de valor; a ética do julgamento; a cosmoética do julgamento; os ditames maxifraternos; os pilares holofilosóficos; a autoconscientização cosmoética; o impacto da vivência detalhista dos princípios cosmoéticos no dia
a dia; a autexperimentação crítica reflexiva teática; a atualização cotidiana; a maratona dos princípios cosmoéticos condicionando a melhoria intraconsciencial; a autossustentabilidade; a autodisciplina; o entendimento situacional; as contingências apresentando casuísticas autexperimentativas; o corpus científico da Conscienciologia; o entendimento cosmovisiológico do “cada caso
é 1 caso”; a resolução independente dos dilemas cosmoéticos pessoais; a autonomia decorrente
dos princípios cosmoéticos cotidianos; a valorização da interdependência; a autoimperturbabilidade; a felicidade íntima; a transafetividade sendo trazida ao intrafísico; as amizades raríssimas reforçando os laços afetivos; a autocosmoética cotidiana vivenciada; a autorganização; a agenda
principiológica; as interrelações principiológicas; o raciocínio complexo norteando o entemdimento da vivência de rol de princípios; a erudição aplicada; a autoridade moral; o embasamento
da lei; o destemor cosmoético; a cosmovisão ampla; o exame minucioso de tudo; a habilidade
avaliativa; a verdade sempre relativa; a conduta-exceção da Conscienciologia; a Autopesquisologia em primeiro lugar; a autexperimentação diuturna dos pilares do paradigma consciencial.
Parafatologia: as inspirações extrafísicas; as extrapolações parapsíquicas; as ideias inatas; a recuperação de cons; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo as
autorreflexões sobre a cosmoética pessoal; as reconciliações extrafísicas promovidas pelos amparadores; as retrocognições sadias decorrentes da holomaturidade promovida pela vivência dos
princípios cosmoéticos; a atuação ao modo de desmancha roda de assediadores extrafísicos; a autodesassedialidade; a alcova blindada expandida; os parafatos referendando os fatos; as energias
conscienciais (ECs); a autossustentabilidade energética exercida pela téatica dos princípios
cosmoéticos; o uso cosmoético do autoparapsiquismo lúcido; a interconfiança dos amparadores
extrafísicos; a atração irresistível de consciências extrafísicas evoluídas; a postura tenepessológica ininterrupta; a clarividência; a leitura energética explicitadora dos gaps de Cosmoética; o conscienciês; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo Direitologia-Paradireitologia-Cosmoeticologia; o sinergismo cérebro-paracérebro permitindo a autopensenização multidimensional; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergismo entre os veículos
do holossoma propiciando a expansão da autopensenização; o sinergismo Autoprincipiologia-Autodiscernimentologia-Autexperimentologia; o sinergismo dos atributos conscienciais potencializando a autopensenização.
Principiologia: os princípios cosmoéticos; o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio da retroalimentação pensênica; o princípio da primazia da retilinearidade autopensênica; o princípio da afinidade; a vivência do princípio da Holofilosofia; o princípio da descrença (PD) exercido na autorreflexão acerca da vivência dos princípios cosmoéticos; o princípio
do livre arbítrio; o princípio da exaltação e valorização do autodiscernimento; o princípio da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) definindo o percentual de princípios cosmoéticos integrados aos princípios pessoais; o código grupal de Cosmoética (CGC);
a exemplaridade do código pessoal de Cosmoética dos evoluciólogos na condição de vislumbre
do entendimento do código das Consciexes Livres.
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Teoriologia: a teoria da Conscienciologia; a teoria da interpretação dos fatos e parafatos; a teoria do esforço máximo na autoqualificação evolutiva; a teoria do paradigma consciencial exercida no dia a dia; a teoria da evolução por meio dos autesforços.
Tecnologia: a técnica da reflexão ortopensênica; a técnica da autorreflexão de 5 horas;
a técnica da revisão cosmoética; a técnica da prontidão evolutiva.
Voluntariologia: o voluntariado multidimensional constante; o paravoluntariado; o voluntariado exercido com foco na aplicabilidade dos princípios cosmoéticos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; as projeções parapedagógicas enriquecendo
o laboratório consciencial pessoal.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Efeitologia: o efeito das extrapolações mentaissomáticas; o efeito positivo da ortopensenidade; o efeito dos princípios cosmoéticos no resultado da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons; as neossinapses necessárias para
avançar na evolução; as neossinapses decorrentes da recuperação dos cons magnos.
Ciclologia: o ciclo da evolução mentalsomática; o ciclo da autovivência teática; o ciclo
dos fatos e parafatos; o ciclo dos efeitos às causas; o ciclo potencialização dos princípios conscientes–minimização dos princípios inconscientes; o ciclo ascendente da espiral evolutiva pessoal,
grupal e coletiva; o ciclo de desenvolvimento da Heuristicologia à Hermenêutica.
Enumerologia: os princípios cosmoéticos autodidatas; os princípios cosmoéticos etológicos; os princípios cosmoéticos cronêmicos; os princípios cosmoéticos cognitivos; os princípios
cosmoéticos hermenêuticos; os princípios cosmoéticos interconscienciais; os princípios cosmoéticos interdimensionais.
Binomiologia: o binômio singularidade-complementaridade; o binômio conceito científico eletronótico–princípio científico conscienciológico; o binômio princípio da autevolução
inarredável–princípio do autesforço insubstituível; o binômio princípio da seriexialidade–princípio da inalienabilidade holobiográfica; o binômio princípio da responsabilidade interassistencial–princípio do exemplarismo pessoal.
Interaciologia: a interação análise-síntese; a coerência da interação evolutiva na manifestação intra e extrafísica; a interação depuração autopensênica–amadurecimento consciencial;
a interação Ciência-Filosofia.
Crescendologia: o crescendo Holofilosofia–neoparadigma consciencial; o crescendo
moral vulgar–Cosmoética; o crescendo particular-geral; o crescendo simples-composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo intrafísico-extrafísico; o crescendo cosmovisiológico princípios éticos–princípios cosmoéticos; o crescendo cosmovisiológico princípios do Direito–princípios do Paradireito; o crescendo cosmovisiológico princípios newtonianos-cartesianos–princípios
do paradigma consciencial.
Trinomiologia: o trinômio Cosmoética-Ciência-Filosofia.
Polinomiologia: o polinômio retroprincípios-autoprincípios-multiprincípios-ortoprincípios; o polinômio racionalidade-cientificidade-tecnicidade-prioridade; o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia.
Antagonismologia: o antagonismo reflexão / impulsividade; o antagonismo detalhismo
/ perfeccionismo; o antagonismo motivação / empolgação; o antagonismo racionalidade / instintividade; o antagonismo omissuper / omissão deficitária; o antagonismo Enciclopediologia
/ Ignorantismo.
Paradoxologia: o paradoxo da cosmovisão simplificadora.
Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia;
a cosmocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei evolutiva autoimposta da não transgressão dos princípios pessoais;
a lei do maior esforço evolutivo; a lei da megafraternidade evolutiva; a autocompreensão das leis
da Socin; o estudo aprofundado das leis do Paradireito e da Cosmoética.
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Filiologia: a filosofofilia; a gnosiofilia; a logicofilia; a conscienciofilia; a mentalsomatofilia; a raciocinofilia; a criteriofilia; a definofilia; a autodiscernimentofilia; a autexemplofilia;
a assistenciofilia; a evoluciofilia; a enciclopediofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a filosofobia; a gnosiofobia; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: o ato de prevenir-se da síndrome da despriorização existencial.
Maniologia: a evitação da mania de improvisar; o corte da mania de postergar; a destruição da mania do negocinho evolutivo.
Mitologia: o mito da evolução consciencial sem esforço e autocosmoética.
Holotecologia: a ciencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a encicloteca; a logicoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Intrafisicologia; a Intraconscienciologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Ortopensenologia; a Paradireitologia; a Analiticologia; a Parafenomenologia; a Heuristicologia; a Teoriologia; a Ideologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência multidimensional; a autoridade cosmoética; a consciência universalista; o ser desperto;
o ser evoluciólogo; o ser Serenão; a Consciex Livre.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens principiologus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens
evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprincípios cosmoéticos = aqueles vivenciados pelas consciências em
processo evolutivo no Planeta; megaprincípios cosmoéticos = aqueles vivenciados integralmente
pela Consciex Livre.
Culturologia: a cultura da transparência; a cultura da Cosmoeticologia.
Autopesquisa. À luz da Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, rol exemplificativo de
74 princípios cosmoéticos, ordenados em 7 grupos de análise, do geral ao particular, passíveis de
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serem aplicados diuturnamente pela consciência interessada em experimentá-los reflexivamente no
intento de manter o autodesassédio necessário ao aprimoramento do estágio evolutivo pessoal:
A. Princípios cosmoéticos gerais:
01. Princípio da autocoerência.
02. Princípio da automanifestação.
03. Princípio da benignidade policármica.
04. Princípio da Cosmoética Destrutiva.
05. Princípio da economia de bens.
06. Princípio da economia de males.
07. Princípio da empatia.
08. Princípio da fidedignidade.
09. Princípio da glasnost.
10. Princípio da maximização dos esforços.
11. Princípio da ousadia.
12. Princípio da verbação.
13. Princípio do acerto.
14. Princípio do descarte cosmoético.
15. Princípio do heterorrespeito.
16. Princípio do megafoco cosmoético.
B. Princípios cosmoéticos relativos ao soma:
17. Princípio da autoconscientização sináptica.
18. Princípio da autoproteção somática.
19. Princípio da coexistência salutar.
20. Princípio da salubridade somática.
21. Princípio do antissedentarismo.
22. Princípio do emprego bioquímico lúcido.
23. Princípio do repouso eficaz.
C. Princípios cosmoéticos relativos ao psicossoma:
24. Princípio da acabativa cosmoética.
25. Princípio da brandura cosmoética.
26. Princípio da decidibilidade oportuna.
27. Princípio da sabedoria afetiva.
28. Princípio do apreço genuíno.
29. Princípio do dever cosmoético.
30. Princípio do ensinamento cosmoético.
31. Princípio do respeito à propriedade intelectual.
D. Princípios cosmoéticos relativos ao energossoma:
32. Princípio da aplicabilidade energossomática extrafísica.
33. Princípio da autenticidade consciencial.
34. Princípio da coerência energossomática.
35. Princípio da dosagem energética cosmoética.
36. Princípio da harmonização energética.
37. Princípio da intercooperação energossomática.
38. Princípio da qualificação energossomática.
39. Princípio do autexemplarismo energético.
40. Princípio dos pensenes manifestos.
E. Princípios Cosmoéticos relativos ao mentalsoma:
41. Princípio da autorganização evolutiva.
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44.
45.
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47.
48.
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Princípio da contingência cosmoética.
Princípio da homeostase mnemônica.
Princípio da inafastabilidade polimnemônica.
Princípio da maximização mentalsomática.
Princípio da sabedoria cosmoética.
Princípio da sapiência pensênica.
Princípio do autodiscernimento eficaz.

F. Princípios cosmoéticos da autoincorruptibilidade:
49. Princípio da autenticidade pensênica.
50. Princípio da autodisciplina.
51. Princípio da autoimperdoabilidade.
52. Princípio da exatidão evolutiva.
53. Princípio da heteroperdoabilidade.
54. Princípio da macroconsciencialidade.
55. Princípio do altruísmo.
56. Princípio do autenfrentamento ousado.
57. Princípio do continuísmo autopesquisístico.
58. Princípio do continuísmo evolutivo.
G. Princípios cosmoéticos da interassistencialidade:
59. Princípio da ação refletida.
60. Princípio da antimaledicência.
61. Princípio da antiopressão.
62. Princípio da autadmissão da tares.
63. Princípio da autoimperturbabilidade.
64. Princípio da autorrenúncia Cosmoética.
65. Princípio da Cosmoética Intrafísica Prática.
66. Princípio da evolução grupal.
67. Princípio da heterovalorização.
68. Princípio da maxifraternidade.
69. Princípio da megassistência.
70. Princípio da inseparabilidade grupocármica.
71. Princípio da observação ponderada.
72. Princípio de o menos doente ajudar o mais doente.
73. Princípio do auxílio incessante.
74. Princípio do pré-perdão.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os princípios cosmoéticos, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ato de pensenizar: Autopensenologia; Neutro.
02. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
03. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
05. Megaexplicitação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
09. Princípio da verpon: Principiologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
Princípio filosófico: Holomaturologia; Homeostático.
Princípio megafocal: Intraconscienciologia; Homeostático.
Principiologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
Princípios interassistenciais: Autodiscernimentologia; Homeostático.

OS PRINCÍPIOS COSMOÉTICOS, QUANDO TEATIZADOS,
ATUAM EVOLUTIVAMENTE NO ÍNTIMO DO MICROUNIVERSO DA CONSCIÊNCIA DEDICADA, ININTERRUPTAMENTE,
AO PERCURSO DO PRÉ-SERENÃO À CONSCIEX LIVRE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite os princípios cosmoéticos da Conscienciologia? Quais, dentre tais princípios, adota teaticamente?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.363.
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 150, 151 e 288.
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 220, 222,
226, 228, 229, 265, 336, 344, 345, 359, 361, 363, 371 a 374, 377, 379, 387, 405, 566, 581, 584, 585, 630, 643, 644, 646
e 649.

A. L. R.
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PRINCÍPIOS INTERASSISTENCIAIS
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. Os princípios interassistenciais são o conjunto de preceitos, ditames, regras, leis fundamentais, proposições lógicas e éticas gerais megafraternais a serem estudados
e ponderados pela consciência assistente, intra ou extrafísica, objetivando elevar o nível de autodiscernimento quanto à interassistencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo princípio deriva do idioma Latim, principium, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. Surgiu no
Século XIV. O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no
espaço de”. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsisten, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé
do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Norteadores interassistenciais. 2. Diretrizes megafraternas. 3. Fundamentos interassistenciológicos.
Neologia. As 3 expressões compostas princípios interassistenciais, princípios interassistenciais básicos e princípios interassistenciais avançados são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Aleatoriedade interassistencial. 2. Diretrizes desassistenciais.
3. Preceitos antiassistenciais.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o background parapsíquico; os insights
amparadores; o timing interassistencial; o follow up do assistido; o Tenepessarium; o antiworkaholism autodestrutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade.
Coloquiologia: em terra de cego quem tem olho é rei; assistir sem olhar a quem; manter-se nos limites dos próprios sapatos; domesticação mútua; não dar murro em ponta de faca;
a analogia de colocar a máscara de oxigênio em caso de despressurização da aeronave primeiro
em você, depois nos demais; não adianta fazer curativo em cadáver; saber descer na sarjeta para
assistir; de boa vontade e boa intenção, o cemitério está cheio; suar sangue interassistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Princípios interassistenciais: megalições.
Ortopensatologia: – “Interassistencialidade. Quem melhora o Cosmos é o primeiro
a viver melhor”. “A interassistencialidade consciencial evoluída, sendo sempre universalista,
jamais é inspirada em racismo, pátria ou dimensão existencial”. “A empatia é a base da interassistencialidade”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento interassistencial; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da megafraternidade.
Fatologia: o aprendizado junto aos amparadores; a experiência interassistencial; a sistematização do conhecimento interassistencial; o estudo da Interassistenciologia; o aprimoramento
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do assistente; a Cosmoética aplicada à interassistencialidade; a expansão interassistencial; as neocognições da Assistenciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energoparapsíquica; a conexão com amparador extrafísico de função; a prática da tenepes.
III. Detalhismo
Principiologia: os princípios interassistenciais; o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio
da minipeça no maximecanismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) em constante refinamento mediante as avaliações das interassistências realizadas; o respeito aos códigos grupais de Cosmoética
(CGCs).
Teoriologia: a teoria da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da proéxis; a técnica da dupla evolutiva
(DE); a técnica da tenepes; a técnica da revisão cosmoética; a técnica do perdão antecipado;
a técnica da prontidão evolutiva; a técnica de chegar com antecedência; as paratécnicas interassistenciais.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o megalaboratório interassistencial do planeta Terra.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito dos princípios interassistenciais no resultado da ajuda técnica.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para avançar na interassistencialidade.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial da atividade; o ciclo da espiral evolutiva.
Enumerologia: a teoria interassistencial; a experimentação interassistencial; a cognição
interassistencial; o acúmulo de vivências interassistenciais; os neoaprendizados interassistenciais; o aperfeiçoamento interassistencial; a teática avançada interassistencial.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio autequilíbrio-benignidade; o binômio aporte-doabilidade; o binômio
autodisponibilidade-priorização; o binômio cognição-interassistencialidade.
Interaciologia: a interação assistente-assistido-amparador-assediador-grupocarma.
Crescendologia: o crescendo assistido-assistente; o crescendo tacon-tares; o crescendo
tenepes-ofiex; o crescendo varejismo interassistencial–atacadismo interassistencial; o crescendo
assistência pontual–assistência onipresente; o crescendo assistente-equipex; o crescendo reurbin
doméstica–reurbex planetária.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio empatia-afeição-compreensão; o trinômio cético-otimista-cosmoético (COC).
Polinomiologia: o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up.
Antagonismologia: o antagonismo reflexão / impulsividade; o antagonismo detalhismo
/ perfeccionismo; o antagonismo motivação / empolgação; o antagonismo racionalidade / instintividade; o antagonismo omissuper / omissão deficitária; o antagonismo modéstia / vaidade.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais evoluída a consciência mais assediada pelos assistidos; o paradoxo de o assistente sempre ter caso próximo de consciência inassistível.
Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: as leis paradireitológicas; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação das fobias impedidoras do avanço na interassistencialidade.
Maniologia: a evitação da mania de improvisar; o corte da mania de postergar; o domínio da mania de ter preconceito em relação às consciências.
Mitologia: o mito da infalibilidade interassistencial.
Holotecologia: a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca.
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Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Principiologia; a Lucidologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Paradireitologia; a Holofilosofia; a Cosmoeticologia;
a Evoluciologia; a Transafetivologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana consciente; o ser interassistencial.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplólogo; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplóloga; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens
holomaturologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: princípios interassistenciais básicos = os esboçantes, praticados pelo assistente iniciante; princípios interassistenciais avançados = os praticados pelo assistente veterano.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Lucidologia.
Taxologia. Eis, 40 exemplos de princípios interassistenciais conscienciológicos, listados
em ordem alfabética, a serem analisados pelos interessados na Interassistenciologia:
01. Amparabilidade. Para achar amparador, atue cosmoeticamente junto aos assistidos.
02. Antimordomia. Amparador não dá mordomia.
03. Assertividade. Na dúvida, abstenha-se.
04. Assistentes. A prática interassistencial cura as mazelas conscienciais dos assistentes.
05. Assistidos. Ver os algozes ao modo de assistidos em potencial e não, assediadores.
06. Capacidade. Cada assistência não pode anular as demais.
07. Combate. Para combater algo é preciso saber mais se comparado aos defensores.
08. Competência. O assistente competente conhece as autoincompetências.
09. Contrariedade. Fazer o oposto do almejado pelos assediadores é assisti-los.
10. Cosmoética. Desejar o melhor para todos.
11. Desperticidade. Só se enfrenta os assediadores, de fato, após a autodesperticidade.
12. Destrutividade. Se algo não presta, não adianta fazer maquiagem.
13. Diagnóstico. Primeiro, o mais simples, depois, o mais complexo.
14. Discrição. O assistente deve guardar para si os bastidores interassistenciais.
15. Dosagem. Não se pode matar o doente por meio da cura.
16. Energético. EV antes, durante e depois.
17. Especialização. Saber dar espaço ao especialista da vez.
18. Falibilidade. Assistente despreparado, assistência falha.
19. Idoneidade. Não se brinca com a saúde alheia.
20. Inexperiência. Mediante a inexperiência, repassar o caso a outro assistente.
21. Intencionalidade. Fazer o melhor para o assistido e não visando interesses pessoais.
22. Interdependência. Ninguém evolui sozinho, nem sem ajudar os outros.
23. Limite. O acumpliciamento anticosmoético é o limite interassistencial.
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24. Megafocagem. Importa a assistência, não o contrafluxo interassistencial.
25. Modelo. O autexemplarismo enquanto fórmula interassistencial grupocármica.
26. Não-interferência. Muito ajuda quem não atrapalha.
27. Negação. Há casos quando a ausência de ajuda é interassistencial.
28. Ortopensenidade. Pensenizar e exteriorizar as melhores energias ao algoz em ação.
29. Parapsiquismo. Só deve colocar banca quem tem competência.
30. Personalização. Considere o doente, não apenas a doença.
31. Priorização. Os casos mais graves devem ser atendidos prioritariamente.
32. Prontidão. Assiste mais quem tem prontidão evolutiva.
33. Responsabilidade. O menos doente ajuda o mais doente.
34. Reurbex. Urge mais assistentes na Terra.
35. Segurança. Em épocas de ataque assediador, comedimento e recolhimento.
36. Seletividade. Não se leva pessoas emocionalmente frágeis na equipe de assistência
a casos de poltergeist.
37. Serenismo. Serenões postergam a terceira dessoma para assistir mais.
38. Sinalética. A presença de amparo como sinal verde à assistência em questão.
39. Sobrepairamento. Pensar sobre o mal sem pensar mal.
40. Tecnicidade. A iscagem interassistencial mais avançada é a provocada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os princípios interassistenciais, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
05. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Hiperacuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
12. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
13. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

QUEM ALMEJA ACERTAR MAIS NA INTERASSISTÊNCIA
APROVEITA OS PRINCÍPIOS INTERASSISTENCIAIS FORMULADOS POR ASSISTENTES VETERANOS, EVITANDO PERDER TEMPO COM A AUTOINEXPERIÊNCIA DOS JEJUNOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, procura atuar a partir da aplicação de princípios
da Interassistenciologia? Quais têm sido os resultados ao adotar tais fundamentos?

Enciclopédia da Conscienciologia

18081

Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 887.

K. A.
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PRINCIPIUM COINCIDENTIA OPPOSITORUM
(ANTICONFLITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O principium coincidentia oppositorum é o ponto de convergência transcendental entre polaridades de duas ou mais ideologias, constructos e / ou posicionamentos opostos, demarcando para a conscin parapsíquica lúcida, a linha extrafísica anticonflitológica da concórdia passível de interseção interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo do idioma Latim principium vem de princeps, “princípio; começo;
primeiro que tudo; prelúdio; exórdio; fundamento; origem; primazia; superioridade”. A palavra
do idioma Latim Medieval, coincidentia, “conjunção; coincidência”, deriva do verbo coincidere,
é composta pelos elementos do idioma Latim Clássico, cum, “com”, e incidere, “cair dentro ou
sobre; incidir”. A expressão, oppositorum, do idioma Latim, opposita, orum, “opostos; termos
contraditórios”, procede do particípio passado de opponere, “colocar diante de; posicionar contra;
opor”.
Sinonimologia: 1. Princípio da concordância entre opostos. 2. Princípio da união dos
opostos. 3. Princípio da semelhança na diferença. 4. Princípio da constrastação complementar.
5. Princípio da afinidade paradoxal. 6. Princípio da compatibilidade relativa.
Neologia. As duas expressões compostas principium coincidentia oppositorum esboçante e principium coincidentia oppositorum avançado são neologismos técnicos da Anticonflitologia.
Antonimologia: 1. Princípio da afinidade. 2. Princípio da concordância. 3. Princípio
da semelhança. 4. Princípio da desunião. 5. Princípio da antipatia. 6. Princípio da compatibilidade absoluta. 7. Princípio da antipodia.
Estrangeirismologia: o brainstorming; o ponto axial de afinidade entre opposés; o misunderstanding oportunizando reconciliações; o adversário intelectual do bon combat (debate);
a importância de desfazer o nudo gordiano para solucionar impasses nacionais e internacionais;
o Verponarium; a querelle esclarecedora; o socorro providencial da divisa materpensênica spes in
arduis; a força presencial do causeur cosmoético na resolução de interconflitos; os échecs na
conciliação entre opostos registrados na Geopolítica Histórica e Para-Histórica; o poder cosmoético da intentio recta imanente da Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Paradireitologia.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Há
consensos insensatos. Discordâncias são úteis. Intercompreensão: paciência madura. Sectarismo
não, seletividade. Concessão: inteligência anticonflitológica. Criemos acordos interassistenciais.
Coloquiologia: a inteligência no aforismo francês vive la différence.
Filosofia: a Filosofia do Meio; o Irenismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intermediação; o materpensene da megafraternidade; a interfusão pensênica geratriz; os megapensenes; a megapensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os anciropensenes; a anciropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a polêmica útil nascida de posições contrárias; o debate enriquecedor; o padrão de conduta pacífica do líder adiante do próprio tempo; a discussão proveitosa entre pontos de
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vista diferentes; a busca do ponto de inflexão dual das afinidades; o fomento ideativo trazido pela
discordância; a oposição ideática sadia nutricional para a geração de neoideias; o antagonismo
cognitivo criativo; os segredos na arte do bem conviver; as habilidades sociais e parassociais na
manutenção de posição pessoal singular; a vivência da afinidade paradoxal nas interrelações socioafetivas; o círculo de relações universalistas; o patrimônio evolutivo inavaliável do abertismo
consciencial; o despreconceito quanto às origens e culturas; a autocrítica e heterocrítica cosmoéticas; o desconhecimento de si próprio e do outro gerando infortúnios entre conviventes; o senso
paradiplomático inato; a intra e a intercomunicabilidade sincera; a personalidade do contra; o ato
de a conscin ser empacada e encasquetada, dificultadora do entendimento; os tratados internacionais de intercooperação; o privilégio do autodiscernimento cosmoético catalisando a reconciliação vítimas-algozes; a identidade cosmoética afínica, base para o entendimento mútuo; a visão da
Escala Evolutiva das Consciências motivadora de autesforços na ultrapassagem dos gargalos
evolutivos gerados pelos conflitos; a obstupidez impedindo a convergência para a solução
cosmoética; as autossuperações das adversidades evolutivas; a autovitimização gerada pela incompreensão entre opostos; as negociações cosmoéticas visando consensos; as sincronicidades
técnicas nascidas da coincidência entre oponentes; a busca incessante da melhor solução nos impasses evolutivos maxiproexológicos; a admissão da interdependência consciencial; a maturidade
da conscin seletiva ao fazer escolhas cosmoéticas pontuais; o ato de a conscin imatura sectária
promover exclusões interprisionais; a sabedoria de fazer concessões sem perdas evolutivas; a tares interassistencial na condição de oposição cosmoética visando o melhor para todos; a autocognição mediadora; as catástrofes coletivas renovadoras oportunizando a solidariedade humana;
o poliglotismo fraterno intermediatório; os albores do Estado Mundial; a inteligência evolutiva
(IE) refinada; as recins criativas resultantes da autodiscordância entre trafores e trafares.
Parafatologia: o arco voltaico craniochacral gerando mudanças terapêuticas no cérebro
e paracérebro do assistido; o resultado benigno da impactoterapia exemplificadora da concordância entre opostos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) dos querelantes pesando nos acordos; o amparo de função atuante na coincidência dos
opostos para o êxito de tarefas autoproexológicas; o valor da labilidade parapsíquica mentalsomática (mudança de bloco intelectivo); a paraprocedência similar indicando faixa consciencial
evolutiva afinizada; a Pré-Intermissiologia orientando o retorno a penates para promover a autorretratação grupocármica através da interlocução; os indícios despertológicos individuais conquistados pelas conscins intermissivistas lúcidas através do autoortabsolutismo; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal facilitadora da convivência entre adversários; o jogo de cintura parapsíquico patrocinando o entendimento; a IE na paracomposição da família humana orientada pelos evoluciólogos com vistas à reconciliação grupocármica; a concórdia retificadora cosmoética das relações interprisionais; a intercompreensão da natureza multidimensional, bioenergética, multiexistencial e holomossomática favorecendo a intercomunicação; a concausa extrafísica gerando sincronicidades acachapantes em meio às discordâncias; a tenepes na condição de prática interassistencial diária, mediadora de conflitos intra, extra e interconscienciais; a paratelepatia afinizando
pensenizações; os dicionários cerebrais e paracerebrais facilitadores da interlocução com todos os
níveis de consciências; a monitoria extrafísica identificada, reconhecida e priorizada; o fórum invisível paradireitológico, julgando atenuantes / agravantes cosmoéticos nos processos interconscienciais, jamais arquivados; as intermediações pacificadoras multidimensionais; a mutação dos
fatos em parafatos sob o enfoque do paradigma consciencial; as megapacificações coletivas promovidas pelas reurbanizações extrafísicas (reurbexes) em curso.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo afetivo entre personalidades díspares; o sinergismo da
conjunção autocognitiva dos opostos; o sinergismo fatos-parafatos nas sincronicidades técnicas;
o sinergismo da autoconfrontação cosmoética trafores-trafares-trafais; o sinergismo compatibili-
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dade-incompatibilidade; o sinergismo da intencionalidade cosmoética; o sinergismo interseccional.
Principiologia: o princípio coincidentia oppositorum; o princípio da proporcionalidade; o princípio evolutivo de cada consciência ser única; o princípio da contiguidade; o princípio
da contraposição; o princípio da descrença (PD); o princípio da justaposição; o princípio dual
da polaridade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da empatia evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atuando na condição de redutor
das irracionalidades; o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos culturais; os códigos de
conduta pessoais; os códigos do Zeitgeist; os códigos da busca de consenso; os códigos paradiplomáticos; os códigos paraprotocolares.
Teoriologia: a teoria da evolução do mais apto; a teoria do fluxo do Cosmos; a teoria
da interdependência; a teoria holossomática; a teoria da autocoerência; a teoria da ambiguidade; a teoria das sincronicidades; a teoria das afinidades.
Tecnologia: a técnica da incorruptibilidade cosmoética; as técnicas conscienciológicas
de reciclagem existencial; as técnicas de viver com a Humanidade e a Para-Humanidade; as técnicas de concessão cosmoética; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de domesticação mútua; a técnica do sobrepairamento analítico; as técnicas do autoimperdoamento e heteroperdoamento; a técnica da confrontação de conceitos opostos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da maxiproéxis grupal; o labcon pacificador; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico Acomplamentarium; o laboratório conscienciológico da Policarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Harmoniologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Taristicologia; o Colégio
Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível
da Cosmovisiologia.
Efeitologia: o efeito halo da pacificação; o efeito halo da concessão; o efeito halo da
ilogicidade grupal; o efeito halo do autodiscernimento aplicado; o efeito halo das reconciliações; o efeito halo das irracionalidades bélicas; o efeito halo dos extrapolacionismos serenológicos; o efeito halo do autexemplarismo no acordo entre adversários.
Neossinapsologia: as neossinapses reconciliadoras; as neossinapses harmonizadoras;
as neossinapses pacificadoras; as neossinapses conciliadoras; as neossinapses tranquilizadoras;
as neossinapses moderadoras; as neossinapses mediadoras.
Ciclologia: o ciclo virtuoso da concórdia; o ciclo lúcido da pacificação; o ciclo inteligente do acordo; o ciclo crises-recins; o ciclo guerra-paz; o ciclo desentendimento-arrependimento.
Enumerologia: o debate construtivo; o colóquio edificante; a jornada autopesquisística;
o certame cosmoético; o simpósio tarístico; o fórum megapensenológico; o congresso heurístico;
a tertúlia verponológica.
Binomiologia: o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio isca extrafísica
lúcida voluntária–bucha de canhão tangida; o binômio contrastação-semelhança; o binômio
sombra-luz; o binômio contradição-coerência; o binômio interprisão-libertação; o binômio nosológico conflito-exterminação.
Interaciologia: a interação entre fatos complementares; a interação patológica dos atos
em rota de colisão; a interação dos contrários; a interação consciencial no consenso cosmoético;
a interação oximorônica da força pacífica; a interação Paradireito-Cosmoética; a interação patológica discordância-guerra.
Crescendologia: o crescendo agastamento-ira; o crescendo convicções pacíficas–ações
cosmoéticas; o crescendo Oposiciologia-Concordiologia; o crescendo debate-consenso; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo Pedagogia-Parapedagogiologia; o crescendo minidissidência-maxidissidência; o crescendo adversário intelectual hoje–futuro colaborador amanhã; o crescendo argumentação-solução.
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Trinomiologia: o triste trinômio acórdão-acordão (conchavo)-acordem!; o trinômio incompreensão-compreensão-intercompreensão; o trinômio imperturbabilidade-equilíbrio-sobrepairamento; o trinômio diálogo-colóquio-debate; o trinômio diversidade-adversários-adversidades; o trinômio discussão-acareação-explicação; o trinômio autenticidade-seriedade-espontaneidade.
Polinomiologia: o polinômio parcimônia-moderação-comedimento-sensatez; o polinômio fluxos-refluxos-influxos-contrafluxos na busca da solução consensual; o polinômio nosográfico luta-liça-justa-duelo; o polinômio cosmoético gentileza-doçura-cordura-meiguice; o polinômio eixo-raiz-núcleo-centro; o polinômio contraste-revelação-interpretação-diagnóstico; o polinômio belicismo-pacifismo-CPC-FEP.
Antagonismologia: o antagonismo amigo / adversário; o antagonismo adepto / detrator; o antagonismo tolerância / fanatismo; o antagonismo informar / convencer; o antagonismo
desdramatização / catastrofismo; o antagonismo divergência / convergência; o antagonismo
conflito de interesses / pacificação íntima; o antagonismo objeção de consciência / belicismo.
Paradoxologia: o paradoxo do perdão discordante; o paradoxo do extremista fanático
exterminar oponentes para aplacar o conflito do próprio ideário; o paradoxo do fogo amigo;
o paradoxo do consenso entre opostos; o paradoxo autoconvicções maduras–dispensa do heteroconvencimento; o paradoxo dos opostos se complementarem; o paradoxo dos pertúrbios poderem gerar saúde consciencial; o paradoxo amor-ódio na síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Politicologia: a paradireitocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a democracia
direta; a refutaciocracia; a evoluciocracia; a serenocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da complementaridade; a lei da atração dos opostos; a lei da atração
dos afins; a lei dos conceitos opostos complementares; a lei da antinomia; a lei do confor; a lei
da concórdia; a lei dialética dos opostos; a lei da reciprocidade.
Filiologia: a controversiofilia; a polemicofilia; a conviviofilia; a neofilia; a consensofilia; a soluciofilia; a harmonofilia; a traumatofilia.
Fobiologia: a lucidofobia; a criticofobia; a xenofobia; a sociofobia; a confrontofobia;
a raciocinofobia; a neofobia; a descrenciofobia.
Sindromologia: a síndrome da teimosia; a síndrome de Estocolmo.
Maniologia: a mania da hostilidade; a mania da animosidade; a mania da inflexibilidade; a mania da rivalidade; a mania da belicosidade; a mania da inimizade; a mania da suscetibilidade.
Mitologia: o mito da unanimidade.
Holotecologia: a autodiscernimentoteca; a polemoteca; a controversioteca; a confutacioteca; a cosmoeticoteca; a ideoteca; a comunicoteca; a ortopensenoteca; a verbacioteca; a paradoxoteca.
Interdisciplinologia: a Anticonflitologia; a Paradireitologia; a Paradiplomacia; a Intersecciologia; a Harmoniologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Pacifismologia; a Ortopensenologia; a Parapedagogiologia; a Controversiologia; a Contrapontologia; a Refutaciologia; a Discordanciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin posicionada; a conscin ativista consciencial; a conscin arauto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin tarística.
Masculinologia: o infiltrado cosmoético; o pacificador; o parapedagogo; o conscienciólogo; o polímata; o professor; o pioneiro; o mestre de cerimônias; o paradiplomata; o comunicador; o comunicólogo; o articulador; o verbetógrafo; o intérprete; o relator; o tradutor; o mediador;
o redator; o autor; o homem de ação; o tocador de obra; o maxiproexista anônimo.
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Femininologia: a infiltrada cosmoética; a pacificadora; a parapedagoga; a consciencióloga; a polímata; a professora; a pioneira; a mestra de cerimônias; a paradiplomata; a comunicadora; a comunicóloga; a articuladora; a verbetógrafa; a intérprete; a relatora; a tradutora; a mediadora; a redatora; a autora; a mulher de ação; a tocadora de obra; a maxiproexista anônima.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens permeatus; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens controversus; o Homo sapiens contraponitor; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: principium coincidentia oppositorum esboçante = o princípio inspirador
da infiltração cosmoética voltada à reconciliação geopolítica entre países querelantes coordenada
pela Organização das Nações Unidas (ONU); principium coincidentia oppositorum avançado
= o princípio inspirador da infiltração cosmoética parageopolítica objetivando a paz de magnitude
continental entre adversários multisseculares, articulada pelo Colégio Invisível da Serenologia,
através das reurbexes.
Culturologia: a cultura serenológica; a cultura megafraterna; a cultura da intermediação; a cultura pacifista; a cultura argumentativa; a cultura da negociação; a cultura do comedimento; a cultura dialogal; a cultura da afinização; a cultura da oposição; a cultura do acolhimento; a Cultura Geral Universalista.
Média. Nos interconflitos, é de grande relevância a aferição da média conscienciométrica dos interlocutores-oponentes, sendo factível à conscin, quando conscienciômetra atilada, detectar o eixo da concórdia, demarcador linear extrafísico para aplicação do principium coincidentia
oppositorum.
Ações. De posse dessa avaliação, a partir da sinalética energética e parapsíquica pessoal
e inspirada pelos mediadores extrafísicos, a conscin envolvida na discordância de opiniões, participa com mais precisão do fluxo estratégico das ações desassediadoras-pacificadoras.
Magnitude. Pela importância coletiva do acordo, benefícios futuros dos interesses em
jogo e posicionamentos defendidos pelos oponentes, a conscin minipeça lúcida mensura a magnitude da tarefa, buscando fazer concessões inteligentes com sutileza cosmoética pacificadora compatível, em prol do consenso paradireitológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o principium coincidentia oppositorum, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Binômio contraponteado: Binomiologia; Neutro.
03. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
05. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
06. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
07. Hibridismo: Comunicologia; Neutro.
08. Infiltrado cosmoético: Anonimatologia; Homeostático.
09. Oposto inassimilável: Contrariologia; Neutro.
10. Paradoxo desassediador: Desassediologia; Homeostático.
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Paraprotocolo autevolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
Princípio da empatia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
Realidade oximorônica: Oximorologia; Neutro.
Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

O PRINCIPIUM COINCIDENTIA OPPOSITORUM VISA INTERMEDIAR ACORDOS NOS EMBATES EVOLUTIVOS INTERASSISTENCIAIS, AO MODO DE DIVISA SERENOLÓGICA INDUTORA DA CONCÓRDIA E DA PAZ ENTRE OPONENTES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende o valor da aplicação do principium
coincidentia oppositorum? Já emprega essa divisa axial promotora da concordância entre opostos? Com quais resultados?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. 1ª edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções; 11
caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 10 gráfs.;
6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; glos. 86 termos; 25 infografias; 20 cenografias; 72 filmes; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 65 a 76, 95 a 97 e 135.
2. Idem; Binômio Antivitimização-Autobenignidade aplicado à Autocuroterapia; Artigo; V Jornada de Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 05-07.09.08; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 1; 1 E-mail; 4 enus.; 5 técnicas; 7 notas; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 62 a 73.
3. Crouzet, Denis; Le Haut Coeur de Catherine de Médicis: Une Raison Politique aux Temps de la Saint
Barthélemy; 636 p.; 3 seções; 39 caps.; 17 notas; 498 refs.; alf.; geo.; ono.; 22,5 x 15 x 4 cm; br.; Colléction Bibliothéque
Albin Michel Histoire; Éditions Albin Michel; Paris; 2005; páginas 11, 13, 29, 186, 192, 226, 273, 432, 439, 485, 528, 544
e 554 a 564.
4. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisoras Erotides Louly; Helena Araújo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários e minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2011; páginas 362 a 364.
5. Si, Zi; A Filosofia do Meio (Zong Young); apres. Antonio Pitaguari; revisores Antonio Pitaguari; et al.;
trad. James Legge (Chinês-Inglês); trad. Elena Kell (Inglês-Português); 80 p.; 33 caps.; 1 E-mail; 4 enus.; 6 websites;
8 notas; 44 refs.; 18 x 12 cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 12, 20, 37, 38, 41, 51, 57 e 69.
6. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 31 a 33, 165, 219, 546, 547, 764, 765, 793, 806 a 843, 858, 859 e 996 a 1.000.
7. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores equipe de revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 373 a 395
e 1.119.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 571 a 573.

M. L. B.
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PRIORIDADE
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prioridade é a condição da identificação da realidade mais relevante a ser
colocada e atendida em primeiro lugar, no momento evolutivo, seja para a conscin, em si, ou para
o grupocarma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim, prioritas, “que está mais
avançado”, provavelmente através do idioma Francês, priorité, do mesmo significado. Apareceu
em 1679.
Sinonimologia: 01. Maxiprioridade. 02. Megaprioridade. 03. Priorização. 04. Priorologia. 05. Megapriorologia. 06. Superrelevância. 07. Essencialidade. 08. Megafocalização.
09. Urgência. 10. Emergência.
Neologia. As duas expressões compostas prioridade esquecida e prioridade atendida
são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Antiprioridade. 02. Desprioridade. 03. Antipriorização. 04. Antipriorologia. 05. Anteriorologia. 06. Irrelevância. 07. Superficialidade. 08. Desfocalização.
09. Tardeiro. 10. Serôdio.
Estrangeirismologia: o Prioritarium; o in primo loco; o a priori.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prioridade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a hierarquia das autopensenizações.
Fatologia: a prioridade; a primeira prioridade (primoprioridade); a prioridade de tempo;
a prioridade de ordem; a prioridade de categoria; as definições das autoprioridades; o conteúdo
prioritário; o saber prioritário; o senso de urgência; o senso de priorização; a maturidade do livre-arbítrio pessoal; o pé-de-meia como prioridade; a carreira profissional como prioridade; a formação da dupla evolutiva como prioridade; a habitação pessoal como prioridade; a condução pessoal
como prioridade; a autodisponibilidade prioritária; a articulação das prioridades; a apriorismose;
a priorização; a hololucidez das prioridades; a seletividade; a superrelevância; o Manual Pessoal
de Prioridades (MPP); as metas prioritárias; os interesses prioritários; as renovações prioritárias;
as pesquisas prioritárias; as informações prioritárias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória.
Tecnologia: as autopriorizações técnicas proexológicas; a técnica da priorização do
mais relevante; a técnica da evitação da cultura inútil.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos negativos das despriorizações.
Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses.

Enciclopédia da Conscienciologia

18089

Enumerologia: a prioridade da autoconsciencialidade; a prioridade catalítica; a prioridade vital; a prioridade da escrita; a prioridade da recomposição; a prioridade da cognição;
a prioridade da proéxis.
Binomiologia: o binômio priorização-recéxis.
Crescendologia: o crescendo temperança-prioridade.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio
paciência-tranquilidade-serenidade.
Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobismo-decidofobia.
Antagonismologia: o antagonismo prioridade / desprioridade.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a priorofilia; a recexofilia; a neofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a cronoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia;
a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Autorrecexologia; a Autoprofilaxiologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o priorologista; o moço
priorizador; o adulto priorizador; o geronte priorizador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a priorologista;
a moça priorizadora; a adulta priorizadora; a geronte priorizadora.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens proexologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: prioridade esquecida = aquela necessidade evolutiva passada despercebida e somente observada por meio das consequências negativas, obviamente posteriores; prioridade atendida = aquela necessidade evolutiva identificada e encarada no momento oportuno, exato.
Culturologia: a cultura das prioridades evolutivas.
Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, na ordem alfabética, 15 categorias de prioridades inteligentes, pertinentes e oportunas:
01. Prioridade assistencial: a da minipeça tarística.
02. Prioridade atacadista: a reciclante, atual.
03. Prioridade básica: a autodefensiva da vida; a autossobrevivência.
04. Prioridade calculada: a calculista cosmoética.
05. Prioridade evolutiva: a dinâmica, reciclante, construtiva.
06. Prioridade impositiva: a inafastável, inevitável, incontornável.
07. Prioridade intelectual: o autoconhecimento; a Autoconscienciometrologia.
08. Prioridade lógica: a racional, indubitável.
09. Prioridade magna: a máxima; a interassistencial; a Tenepessologia.
10. Prioridade megafocal: o core; a essência.
11. Prioridade momentosa: a do momento evolutivo crítico.
12. Prioridade permanente: a contínua, ininterrupta.
13. Prioridade predominante: a monopolizadora.
14. Prioridade seletiva: a específica para a conscin ou o grupo.
15. Prioridade urgente: a supridora da megacarência pessoal, emergencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prioridade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
03. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
06. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Prevalência: Autevoluciologia; Neutro.
08. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
09. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
10. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
11. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
12. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

O TEMA DA PRIORIDADE SE INSERE ENTRE OS MAIS
COMUNS, INCISIVOS E INAFASTÁVEIS DENTRE TODOS
OS INTERESSES DOS COMPONENTES MAIS LÚCIDOS
DA HUMANIDADE TERRESTRE, HOJE E SEMPRE.
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Questionologia. Como está você, leitor ou leitora, perante as próprias prioridades evolutivas? Existe algum fator novo para ser acrescentado, hoje, nessas prioridades?
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PRIORIDADE CUIDADOLÓGICA
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prioridade cuidadológica é a escolha, seleção, eleição, nomeação dos
atos ou manifestações de ajudar, proteger, precaver, cuidar de algo ou alguém, inclusive de si
mesmo, hierarquizando-os pela relevância com vistas a maximizar resultados.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo prioridade provém do idioma Latim Medieval, prioritas, e este
de prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com a relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior;
mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; o mais avançado”, provavelmente através do
idioma Francês, priorité. Apareceu em 1679. O termo cuidado deriva do idioma Latim, cogitatus,
“meditado; pensado; refletido”, de cogitare, “agitar no espírito; remoer no pensamento; pensar;
meditar; projetar; preparar”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Priorização do cuidado. 02. Critério cuidadológico. 03. Discernimento cuidadológico. 04. Escolha essencial do cuidado. 05. Hierarquização do cuidado. 06. Ordenação cuidadológica. 07. Distinção dos cuidados. 08. Relevância cuidadológica. 09. Seleção
de cuidados. 10. Triagem cuidadológica.
Neologia. As 3 expressões compostas prioridade cuidadológica, prioridade cuidadológica doméstica e prioridade cuidadológica profissional são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 01. Desprioridade no cuidado. 02. Antiprioridade no cuidado. 03. Indiferença cuidadológica. 04. Cuidado irrefletido. 05. Cuidado irrelevante. 06. Cuidado sem cuidado. 07. Superficialidade no cuidado. 08. Displicência no cuidado. 09. Desleixo cuidadológico.
10. Descuidado; descuido.
Estrangeirismologia: o prioritarium na saúde; a interassistência in primo loco; o conhecimento a priori; o safety first.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à determinação da atenção e cuidado prioritários.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prioridade na assistencialidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os autopensenes; a autopensenidade; os axiopensenes; a axiopensenidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os hiperpensenes;
a hiperpensenidade; os materpensenes; a materpensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os sumopensenes; a sumopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; a hierarquia das autopensenizações; a hierarquia da autopensenidade.
Fatologia: a prioridade cuidadológica; o cuidado mentalsomático; a primeira prioridade
(primoprioridade) no cuidado; a atenção expressa com atenção; o cuidado em ordem; o senso de
urgência e emergência do cuidador; o senso de priorização do cuidador; o organograma do cuidado; a atenção racional dedicada a algo e / ou alguém; a interassistencialidade intrafísica racionalizada; o megatrafor na assistência; a lógica nightingaleana do cuidado; a sistematização da assistência; o cuidado com o cuidado; a via do desvelo; o corrimão dos cuidadores; a crítica nos próximos passos; o cuidado benévolo; o ato estratégico de dar a mão; o zelo sequencial; a diligência;
a presteza relevante; a vigilância em saúde; o cuidado enquanto produto; a dedicação intransferível; a dinâmica da boa equipe de saúde; o planejamento de cuidados; o subcuidado ilógico; o cuidado displicente quanto à ausência de prioridades; a colocação das prioridades à frente dos interesses; o acompanhamento sistemático de enfermagem; o projeto terapêutico singular; a priorização do diagnóstico multiaxial; a organização da clínica ampliada; a classificação das vulnerabili-
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dades e fatores de risco; o genograma e o ecomapa enquanto recursos no cuidado; a ordem de prioridades cuidadológicas; a sequência dos nós a serem desatados; o feito consciencial da ajuda;
a diretriz do reparo; o tratamento consciencial; a Consciencioterapia; o fraternismo; o ato de saber
conviver e ajudar; a megafocalização do ato de tomar conta; o início, meio e fim do ato de tratar;
os cuidados do(a) cuidador(a) ideal; a autopriorização fraternal; a assistência previdente; o primor
da cautela; a Cosmoética na prática cuidadológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cosmoconsciencialidade; o momento de acesso a ideias inatas
e das inspirações dos amparadores de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paciente-cuidador; o sinergismo interpessoal; o sinergismo discernimento-percepção-cuidado; o sinergismo análise-critica-proteção; o sinergismo técnica-cuidado; o sinergismo Conscienciologia-terapia; o sinergismo raciocínio-priorização-desvelo; o sinergismo catalítico da interassistencialidade.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da descrença
(PD) aplicado à Interassistenciologia; o princípio cosmoético do cuidado; o princípio da evolução
consciencial; o princípio da primazia da interassistencialidade; o princípio da conservação autocognitiva na emergência; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da atuação do paracérebro.
Codigologia: o código de conduta pessoal; o código de ética profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal cosmoético (CGC).
Teoriologia: a teoria da sistematização da assistência de enfermagem; a teoria ambientalista do cuidado; a teoria do vínculo profissional; a teoria da recuperação dos cons; a teoria da
argumentação no cuidado: lógica, ética e técnica.
Tecnologia: a técnica da medicina moderna; a técnica da medicina embasada em evidências; a técnica da medicina com base nos problemas (PBL); as neotecnologias; as tecnologias
leves do cuidado; a técnica da clínica ampliada; a técnica da listagem de problemas.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial pessoal; o voluntariado conscienciológico; o paravoluntariado assistencial; o voluntariado religioso nos hospitais; o voluntariado
ingênuo nos hospitais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito do cuidado sobre o paciente; os efeitos cuidadológicos das decisões
no tratamento; os efeitos surpreendentes das ações tarísticas.
Neossinapsologia: as neossinapses e retrossinapses desencadeadas pela abordagem
pesquisísticas na prioridade cuidadológica; as neossinapses geradas pelas neoinformações; as
neossinapses geradas pela crítica e análise no cuidado relevante.
Ciclologia: o ciclo evolutivo doença-cura; o ciclo evolutivo ressoma-dessoma; o ciclo
retropesquisas-neoachados; o ciclo teoria-prática.
Enumerologia: o cuidado relevante; o cuidado sequencial; o cuidado técnico; o cuidado
líder; o cuidado principal; o cuidado secundário; o cuidado desnecessário.
Binomiologia: o binômio (duplismo) paciente-médico; o binômio (duplismo) generalista-especialista; o binômio (duplismo) enfermo-enfermeiro; o binômio (duplismo) cuidador-doente; o binômio anamnese–olhar clínico; o binômio clínica soberana–conduta direcionada.
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Interaciologia: a interação cuidado-relevância; a interação análise-crítica-cuidado;
a interação cuidado-prioridade; a interação cuidar–ser cuidado; a interação zelo pelo paciente–
–zelo pelo cuidador; a interação cuidador-família; a interação achados-reflexão.
Crescendologia: o crescendo sinal-sintoma-diagnóstico-terapia-sistematização.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio megatrafor-materpensene-megafoco.
Polinomiologia: o polinômio cuidado-técnica-processo-resultado.
Antagonismologia: o antagonismo cuidado prioritário / cuidado secundário; o antagonismo generosidade / obrigação; o antagonismo cuidador / assediador; o antagonismo cuidador
/ possessor; o antagonismo fanatismo / abertismo; o antagonismo ideias inatas / ideias fixas.
Paradoxologia: o paradoxo do cuidador descuidado; o paradoxo consciência eterna–
–soma perecível.
Politicologia: a assistenciocracia; a discernimentocracia; a cienciocracia; as políticas de
saúde pública; a política do sistema único de saúde (SUS); as políticas dos níveis de atenção; as
políticas de atenção primária à saúde; as políticas de atenção secundária à saúde; as políticas de
atenção terciária à saúde; as políticas da atenção suplementar; as políticas de gestão do cuidado;
as políticas dos serviços de saúde; as políticas internas das instituições de saúde.
Legislogia: as leis da Tanatologia; a lei evolutiva da ação e reação; a lei da causa
e efeito; a lei do maior esforço aplicado à Assistenciologia; as leis da Cosmoética; as leis da
Grupocarmalidade.
Filiologia: a pesquisofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a raciocinofilia; a metodofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a priorofobia; a filofobia; neofobia; a criticofobia; a decidofobia; a disciplinofobia; a laborfobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout em cuidadores; a síndrome da desorganização;
a síndrome do transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDHA); a síndrome de Diógenes; o combate à síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a monomania; a acribomania; a patomania.
Mitologia: o mito do cuidado essencial (fábula Greco-Romana de Gaius Julius Hyginus,
64 a.e.c.–17e.c.); o mito da cura pela fé.
Holotecologia: a dessomatoteca; a prioroteca; a convivioteca; a criticoteca; a discernimentoteca; a metodoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Cuidadologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Criteriologia; a Autodiscernimentologia; a Dessomatologia; a Medicina; a Enfermagem; a Fisioterapia; a Psicologia; a Gerontologia; a Fonoaudiologia; a Assistência Social; a Ciência Social; a Antropologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o grupo de cuidadores; a dupla parental de cuidadores; a conscin bem-cuidada; as equipes de saúde; a parentela cuidadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o evoluciente; o exemplarista; 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 voluntário da assistência social; o profissional de saúde; o cuidador solidário; o cuidador
profissional; os cuidadores modernos; os amparadores intrafísicos; o médico; o enfermeiro; o fi-
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sioterapeuta; o pedagogo; o gerontógolo; o psicólogo; o fonoaudiólogo; o assistente social; o parapedagogo; o bom cuidador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a voluntária da assistência social; a profissional de saúde; a cuidadora solidária; a cuidadora
profissional; as cuidadoras modernas; as amparadoras intrafísicas; a médica; a enfermeira; a fisioterapeuta; a pedagoga; a gerontógola; a psicóloga; a fonoaudióloga; a assistente social; a parapedagoga; a boa cuidadora.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens parapaedagogus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prioridade cuidadológica doméstica = a desenvolvida com a hospitalização domiciliar; prioridade cuidadológica profissional = a desenvolvida com a hospitalização institucional.
Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura das prioridades evolutivas;
a cultura do acompanhamento interassistencial; a cultura da reflexão; a cultura da organização;
a cultura da Pesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prioridade cuidadológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
06. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Cuidador multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Otimização dos desempenhos: Holomaturologia; Homeostático.
11. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
12. Prioridade pessoal: Megapriorologia; Homeostático.
13. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
15. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
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A PRIORIDADE CUIDADOLÓGICA VISA OBTER O MÁXIMO
DE ÊXITO QUANTO AOS RESULTADOS NA MANUTENÇÃO
OU RESGATE DA SAÚDE DAS CONSCINS PELA ESCOLHA
CORRETA DOS CUIDADOS RELEVANTES E PRIMORDIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, quando está na situação de cuidador, prioriza os
cuidados essenciais ou decide os próximos passos sem pensar? Na condição de estar sendo cuidado por alguém, sentiria mais confiança se percebesse o trabalho mais organizado e racionalizado?
Bibliografia Específica:
1. Augusto, Luiz Rhode; et al.; Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade; Revista Brasileira de
Psiquiatria; Vol. 22; S-2; 1 E-mail; 29 refs.; São Paulo, SP; Dezembro, 2000; páginas 7 a 11.
2. Razera, Graça; Hiperatividade Eficaz: Uma Escolha Consciente – Um Estudo Conscienciológico sobre
o TDAH – Transtorno da Desordem da Atenção e Hiperatividade Infantil; pref. da 1ª edição João Bonassi; pref. da
2ª edição Nario Takimoto; revisoras Adriana Chalita; et al.; 264 p.; 2 seções; 23 caps.; 31 citações; 25 E-mails; 1 entrevista; 47 enus.; 1 foto; 8 esquemas; 7 estatísticas; 13 fichários; 2 fluxogramas; 2 gráfs.; 8 ilus.; 1 microbiografia; 3 organogramas; 39 siglas; 2 tabs.; 15 testes; 14 websites; glos. 132 termos; 2 videografias; 4 filmes; 217 refs.; 1 anexo; alf.; 21
x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas 22 a 30.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102
sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 115 a 117, 312 a 314, 335,
389.
Webgrafia Específica:
1. Campos, Gastão Wagner de Souza; & Amaral, Márcia Aparecida do; A Clínica Ampliada e Compartilhada, a Gestão Democrática e Redes de Atenção como Referenciais Teórico-operacionais para a Reforma do Hospital;
Artigo; Ciência & Saúde Coletiva; Revista; Vol. 12; N. 4; 2007; páginas 849 a 859; disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/%0D/ csc/v12n4/04.pdf>; acesso em: 30.06.12; ISSN 1413-8123.
2. Floriani, Ciro Augusto; Cuidador Familiar: Sobrecarga e Proteção; Artigo; Revista Brasileira de Cancerologia; Trimestral; Vol. 50; N. 4; Outubro-Dezembro, 2004; páginas 341 a 345; E-mail; 2 enus.; 42 refs.; disponível
em: <http://www.ufpel.tche.br/medicina/bioetica/CuidadorFamiliar.pdf>; acesso em: 22.06.12; ISSN 2176-9745.
3. Fortes, Paulo Antonio De Carvalho; Reflexão Bioética sobre a Priorização e o Racionamento de Cuidados de Saúde: Entre a Utilidade Social e a Eqüidade; Artigo; Cad. de Saúde Pública; Vol. 24; N. 3; 18 refs.; Rio de Janeiro, RJ; Março, 2008; páginas 696 a 701; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n3/24.pdf>; acesso em:
22.06.12; ISSN 1678-4464.
4. Ribeiro, Cléa Regina de Oliveira; O Mito do Cuidado; Revista Latino-Americana de Enfermagem; Vol.
9; N. 1; 1 E-mail; 1 website; 1 ref.; páginas 123 e 124; 2001; disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=
S010411692001000100018&ampscript=sci_arttext>; acesso em: 30.06.12; ISSN 0104-1169.
5. Rocha, Fábio Lopes; & Stumpf, Bárbara Perdigão; Síndrome de Diógenes; Jornal Brasileiro de Psiquiatria; Vol. 59; N. 2; 2010; páginas 156 a 159; disponível em: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo= 3660690>;
acesso em: 30.06.12; ISSN 0047-2085.
6. Trigo, Telma Ramos; Teng, Chei Tung; & Hallak, Jaime Eduardo Cecílio; Síndrome de Burnout ou Estafa Profissional e os Transtornos Psiquiátricos; Revista de Psiquiatria Clínica; Vol. 34; N. 5; 1 E-mail; 6 tabs.; 94 refs.;
2007; páginas 223 a 233; disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rpc/v34n5/a04v34n5.pdf>; acesso em: 22.06.12; ISSN
0101-6083.

R. V. T.
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PRIORIDADE DA ESCRITA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prioridade da escrita é o posicionamento do escritor ou escritora, de manter, em primeiro lugar, ou com primazia de tempo, de ordem e de categoria, a qualidade do conteúdo cosmoético, evolutivo e assistencial do próprio produto intelectual, fixado em letras de forma, seja artigo científico, conferência, curso, tese, livro técnico ou tratado (não-ficção).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de
prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior;
mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente
através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. O termo escrita procede do idioma Italiano, scrita, “palavra; frase; trechos de frases escritos sobre alguma folha”, derivado do
idioma Latim, scribere, “traçar caracteres; fazer letras; escrever”. Surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Priorização da escrita. 2. Primazia da escrita. 3. Privilégio da grafia.
4. Supremacia do texto escrito.
Neologia. As 3 expressões compostas prioridade da escrita, miniprioridade da escrita
e maxiprioridade da escrita são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Prioridade da fala. 2. Priorização da fala. 3. Supremacia do solilóquio.
Estrangeirismologia: o breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da autorganização.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Escrita: megainstrumento rememorativo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia; a prerrogativa das palavras
grafadas, grafopensenes ou assinaturas pensênicas; os grafopensenes mentaissomáticos; os racionopensenes; a racionopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade.
Fatologia: a prioridade da escrita; a linguagem escrita; o destaque da grafia; o privilégio
do texto escrito; a proficiência gráfica; o texto inteiriço e refinado; o livro como a megagescon;
a tares; a policarmalidade; a proéxis intelectual; a palavra; o vocábulo escrito; o idioma; a língua
gráfica; o livre intercâmbio de concepções; a argumentação lógica; o gancho didático; a inteligência evolutiva (IE); a prioridade evolutiva; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); os Cursos do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
os Cursos da International Academy of Consciousness (IAC); os Cursos da Associação Internacional Para a Evolução da Consciência (ARACÊ); os Cursos do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); as comunicações da Associação Internacional de Comunicação
Conscienciológica (COMUNICONS); as publicações da Associação Internacional Editares.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da digitação de texto.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

Enciclopédia da Conscienciologia

18098

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a palavra; o vocábulo escrito; o lexema; o grafema; a frase; o idioma;
a língua gráfica.
Binomiologia: o binômio verbalismo-grafismo.
Trinomiologia: o trinômio dito–ouvido–não registrado.
Polinomiologia: o polinômio verdades-ideias-neologismos-verpons.
Antagonismologia: o antagonismo analfabetismo / autocognição; o antagonismo atores
/ autores.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a escriptofilia; a grafofilia; a priorofilia; a cosmofilia; a evoluciofilia.
Maniologia: a doxomania; a grafomania; a bibliomania.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a recexoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca;
a assistencioteca; a lexicoteca; a linguisticoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Priorologia; a Mentalsomatologia; a Linguística; a Filologia; a Orismologia; a Infocomunicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o escritor; o autor; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a escritora; a autora; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens prior; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
scriptor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens recyclans;
o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprioridade da escrita = a redação e publicação de artigos pessoais sobre temas libertários da consciência; maxiprioridade da escrita = a redação e publicação do livro,
a obra-prima substanciosa, pessoal, como contribuição concreta para a reeducação consciencial,
em geral.
Autopensenidade. Sob a ótica da Holomaturologia, a conscin pensa, penseniza e sabe
mais além das possibilidades da fala ou do coloquialismo.
Conversação. Também a conscin fala ou se comunica verbalmente, em geral, mais além
da escrita final, em função do laringochacra mais fácil de usar e da soltura da conversação ou do
coloquialismo.
Grafia. Contudo, a prioridade crítica do escritor, ou escritora, é ultrapassar na escrita, ou
seja, graficamente, a qualidade da própria fala, fazendo fluir a autopensenidade inteligente diretamente para a grafia, deixando autopensenes mais duradouros para os pósteros.
Mentalsomatologia. Tal providência mentalsomática, a partir da Conscienciologia, é a inversão revolucionária da maioria absoluta dos costumes comunicativos da também maioria de
consciências terráqueas através dos milênios neste Planeta. A escrita é a mais recente aquisição
comunicativa na reação em cadeia da evolução da Humanidade.
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Supremacia. De acordo com a Autopesquisologia, há 3 posturas básicas quanto à supremacia dentro do microuniverso consciencial, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Solilóquio. A supremacia da reflexão ou do solilóquio pode ser postura autista e egocêntrica.
2. Verborragia. A supremacia da fala ou da oratória e da retórica pode ser verborragia
ou logorreia.
3. Evolução. A supremacia da escrita pode ser a potencialização evolutiva da comunicação intelectual duradoura. Sobrevém, neste caso, o surgimento do primado da escrita a favor dos
outros pela interassistencialidade.
Ideais. A partir da Cosmovisiologia, o ideal é passar a segunda supremacia – a verborragia – para a terceira posição, colocando a escrita à frente da fala. De igual modo, tal providência
vem ao encontro da evolução da Terra passando, a partir de agora, da primeira condição, antiga,
de Mega-hospital para a segunda condição evoluída e ideal de Megaescola Planetária.
Técnica. Na análise da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 recursos mentaissomáticos predisponentes para o engajamento seletivo da conscin lúcida na feitura da
obra-prima pessoal, megagescon intelectual ou na escrita do livro técnico libertário das consciências:
01. Arquivologia: a biblioteca pessoal; o acervo da Arquivística.
02. Autodidatismo: a escolaridade pessoal continuada; o laptop pessoal; a Informática.
03. Autorganização: a vida intelectual; a autodisciplina; a Higiene Consciencial; a Paraprofilaxiologia.
04. Cultura: a cultura onímoda; a especialização; o generalismo; a polimatia; a Multiculturologia.
05. Dicionário cerebral: o de sinônimos, pelo menos; a Lexicologia.
06. Holoteca: o princípio e o fim das pesquisas, em geral; a série de consultas; a Holotecologia.
07. Leitura: o apuro técnico; a busca abrangente; a nutrição informacional; a Autopesquisologia.
08. Poliglotismo: o domínio pessoal de 3 idiomas, pelo menos; as traduções; a Linguística; a Tradutologia.
09. Publicações: as edições pessoais; os artigos técnicos; os ensaios; as teses; a editoração; a Comunicologia; a Infocomunicologia.
10. Reflexão: o recolhimento íntimo; a autopensenidade dirigida cosmoeticamente; a Intraconscienciologia.
Linguagens. Como esclarece a Laringochacralogia, a rigor, a linguagem oral, apesar da
Oratória, da Retórica e da Eloquência, é a pré-linguagem devido à transitoriedade ou fugacidade.
Livro. A linguagem efetiva, mais duradoura, é a escrita (ou digitada com backup).
Obviamente, dentro da linguagem escrita, importa mais o livro denso e amplo, e não o artigo da
imprensa ou periódico (mídia impressa).
Acervo. Todo livro é acervo epistolográfico do autor-remetente dirigido aos leitores-destinatários. As cartas abertas, ou os capítulos do livro, podem ser curtas ou longas. Há livros quais
flores dependuradas nos jardins suspensos das prateleiras da biblioteca. Os livros heterocríticos,
de conteúdos controvertíveis ou polêmicos, são os espinhos acicatando as conscins com vistas
à evolução das autocognições, ao autodespertamento e à reeducação.
Erudição. As pessoas eruditas não discriminam os livros, contudo preferem os low-sellers em vez dos best-sellers a fim de não perderem energia, tempo e dinheiro. Entre os low-sellers se situam os livros técnicos, os científicos ou tratados especializados de tiragem limitada.
É impraticável a massificação da Ciência.
Escritores. Os escritores e escritoras mercantilistas escrevem pelo gastrossoma, os conteudísticos pelo mentalsoma.
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Fissiparologia. Eis o resumo racional da tese exposta aqui: a obra escrita apresenta
a propriedade da fissiparidade, cissiparidade ou divisão binária, sendo fissípara.
Clonologia. O livro se reproduz através de divisões do próprio corpo, gerando cópias ou
exemplares autônomos semelhantes ao original do qual provém, a clonagem, constituindo as novas edições ou os clones.
Expansiologia. Tal fato expande a propagação das ideias concebidas, redigidas, grafadas
e publicadas no original da vida humana anterior, da consciência autora, fixando no tempo e no
espaço, o trabalho libertário ou o registro da vida da conscin.
Autobiografologia. Ao fim, resta ou prevalece tão somente o trabalho redigido e, portanto, o registro da existência pessoal, a partir do princípio de toda obra escrita pessoal ser, a rigor, inevitavelmente, autobiográfica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prioridade da escrita, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
2. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Conformática: Comunicologia; Neutro.
5. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia; Homeostático.
6. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.

A NEOPOSTURA DA PRIORIZAÇÃO, OU O PRIMADO DA
ESCRITA, PODE INCREMENTAR OS AUTORREVEZAMENTOS MULTIEXISTENCIAIS DA CONSCIÊNCIA, EXPANDINDO
O SALDO POSITIVO DA FICHA EVOLUTIVA PESSOAL.
Questionologia. O primado da escrita deve dominar o universo da Mentalsomatologia?
Você contribui concretamente para tal objetivo?
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.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 40, 80, 191, 572 e 573.
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 123, 129, 139 e 321.
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PRIORIDADE PARAPSÍQUICA
(AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prioridade parapsíquica é a condição da identificação da realidade mais
relevante a ser colocada e atendida em primeiro lugar, no momento evolutivo, seja para a conscin,
em si, ou para o grupocarma, no desenrolar das vivências da conscin lúcida, intermissivista, minipeça do maximecanismo interassistencial, multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este do
idioma Latim Clássico, prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com a relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; mais avançado”,
provavelmente através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. O elemento de
composição para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. A palavra
psíquico procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro; à vida, aos seres vivos,
à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Prioridade paraperceptiva. 2. Priorização parapsíquica.
Neologia. As 4 expressões compostas prioridade parapsíquica, prioridade parapsíquica
tenepessista, prioridade parapasíquica ofiexista e prioridade parapsíquica desperta são neologismos técnicos da Autoparapercepciologia.
Antonimologia: 1. Prioridade mental. 2. Prioridade intrafísica.
Estrangeirismologia: o Prioritarium; o in primo loco parapsíquico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autodesperticidade lúcida, interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade.
Fatologia: a realidade de todos os fatos relativos à consciência tenderem a ser complexa
e demonstrar instantaneidade nas ocorrências, ou seja, surgir e se manifestar de modos superrápidos, condição ainda mais intensa quando em bases extrafísicas; a saturação com as ilusões materiais; o incômodo com o restringimento intrafísico da autolucidez; a motivação pelo desvelar dos
bastidores da vida intrafísica.
Parafatologia: a prioridade parapsíquica; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a prioridade parapsíquica ao se acentuar
mais na vida da conscin a partir do patamar evolutivo da autodesperticidade; o investimento na
autoconscientização multidimensional (AM); a busca da extrapolação dos 5 sentidos físicos básicos; o entendimento das perdas pela inconsciência diante da assedialidade extrafísica; a compreensão da primazia da autodesperticidade; a disposição em dilatar a própria realidade consciencial;
o empenho na expansão multidimensional das abordagens pesquisísticas; a verificação teática da
necessidade de sustentação energética dos trabalhos interessistenciais.

18102

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin sensitiva–consciex amparadora dinamizando
a autoparaperceptibilidade; o sinergismo conscin assistente lúcida–consciex amparadora extrafísica.
Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da interassistencialidade consciente; o princípio da vida intrafísica ser primordialmente energética;
o princípio das ECs demonstrarem a verdadeira realidade consciencial; o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: a depuração do código pessoal de Cosmoética (CPC) favorecendo o incremento do autoparapsiquismo; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da cláusula da desperticidade presente na proéxis da conscin não-desperta; as teorias fundamentais da assistência parapsíquica.
Tecnologia: as técnicas de desenvolvimento parapsíquico; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica da priorização parapsíquica mais relevante.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Parapsíquicos.
Efeitologia: os efeitos negativos das despriorizações em geral; os efeitos da prioridade
do parapsiquismo precoce no completismo existencial.
Neossinapsologia: as neossinapses paraperceptivas predominando sobre as retrossinapses.
Ciclologia: o ciclo vivências-paravivências; o ciclo evolutivo tenepes-ofiex-desperticidade.
Binomiologia: o binômio parapsiquismo-sexualidade; o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia.
Interaciologia: a interação realidade-pararrealidade; a interação fato-parafato; a interação percepção-parapercepção; a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação alimentação sadia–exercício parapsíquico.
Crescendologia: o crescendo sexochacralidade-coronochacralidade; o crescendo autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex; o polinômio
euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico.
Antagonismologia: o antagonismo animismo / parapsiquismo; o antagonismo assistencialismo intrafísico / tenepes; o antagonismo assistência monodimensional superficial / assistência multidimensional abrangente; o antagonismo descompromisso do não saber / responsabilidade do saber.
Paradoxologia: o paradoxo desassediador.
Politicologia: a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço parapsíquico necessária à vivência lúcida, diuturna,
da multidimensionalidade.
Filiologia: a lucidofilia; a priorofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia.
Mitologia: a eliminação do mito doentio e falacioso da utilização de drogas para incitar
experiências parapsíquicas.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Autoparapercepciologia; a Parafenomenologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia;
a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Autorrecexologia; a Autoprofilaxiologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
expergitus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmoethicista.
V. Argumentologia
Exemplologia: prioridade parapsíquica tenepessista = a condição parapsíquica prioritária do praticante da tenepes, homem ou mulher; prioridade parapsíquica ofiexista = a condição parapsíquica prioritária do ofiexista, homem ou mulher; prioridade parapsíquica desperta = a condição parapsíquica prioritária do ser desassediado, permanente, total, desperto homem ou mulher.
Culturologia: a cultura da autoparaperceptibilidade; a cultura parapsíquica em instalação na Cognópolis.
Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
12 posicionamentos parapsíquicos, paratécnicos, prioritários e inteligentes para quem já dispõe de
alguma desenvoltura parapsíquica teática e busca, pouco a pouco, a condição da autodesperticidade:
01. Apariciologia. Atentar minuciosamente, como prioridade, para quaisquer mudanças
no paravisual da consciex conhecida durante a aparição, por exemplo, hipnopômpica, a fim de interpretar o conteúdo da mensagem extrafísica. As características da paraveste da consciex amparadora podem apontar a centralização desejada da assistência ou dos trabalhos em andamento de
acordo com as necessidades do assistido, seja este operário, intelectual ou alguém festivo, inclusive relativo a todo o grupo.
02. Conscienciometrologia. Na avaliação conscienciométrica, detalhista, de alguma personalidade humana, privilegiar a análise da psicosfera energética da pessoa e não os dados do cartão de visita, social, profissional, pessoal.
03. Duplologia. Na escolha do duplista – parceiro homem ou mulher – destacar a vivência da interassistencialidade, evolutiva, a 2, e não a afetividade.
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04. Ectoplasmologia. Priorizar o neuroectoplasma acima dos demais, tendo em vista
a fonte orgânica ser o sistema nervoso central do próprio assistente e do assistido.
05. Encapsulamentologia. Identificar, acima de tudo, a causa de qualquer encapsulamento consciencial espontâneo, ou instalação de campo energético fora da rotina, patrocinados
por amparador extrafísico.
06. Extrafisicologia. Em todo procedimento ou consecução da programação existencial,
dar preferência, quando possível, às energias e inspirações das Centrais Extrafísicas sobre os posicionamentos pessoais.
07. Holopensenologia. Identificar, como priorização máxima, se possível, a influência
de tempestade eletromagnética, inusual no holopensene do momento evolutivo, fator de influência acentuada nas ocorrências do dia.
08. Interassistenciologia. Seguir, acima de tudo, nos serviços da interassistencialidade,
também quando possível, as indicações do amparador extrafísico do assistido entrosado com
o próprio amparador extrafísico de função.
09. Para-Higienologia. Priorizar, nos trabalhos energéticos, a orientação ou encaminhamento do banho energético, extrafísico, espontâneo e sadio, a quaisquer outras manifestações da
sinalética energética e parapsíquica pessoal, ou das demais modalidades energéticas componentes
das 40 manobras de energias conscienciais básicas.
10. Parapercepciologia. Dar prioridade, na vida dia a dia, ou diuturna, às indicações
das percepções extrassensoriais, quando sadias e interassistenciais, em vez de todas as sensações
somáticas e faculdades mentais empregadas ou vivenciadas no momento evolutivo.
11. Sinaleticologia. Atender, com rigorosa atenção, em toda circunstância ou contingenciamento, buscando a razão lógica de ser, na qual o megassinal, pessoal, da sinalética energética
se sobrepõe claramente aos demais sinais parapsíquicos, habituais, do próprio assistente, homem
ou mulher.
12. Vinculologia. Priorizar as próprias atividades e centrar de imediato a atenção e os
autesforços na intermediação da assistência energética, ao notar o envolvimento pessoal no transe
espontâneo, patrocinado pelos exopensenes sadios do amparador extrafísico de função.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prioridade parapsíquica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
03. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
06. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
08. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
09. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
10. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
11. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
12. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.
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A AUTOCONSCIÊNCIA QUANTO ÀS PRIORIDADES PARAPSÍQUICAS TORNA-SE CADA VEZ MAIS IMPOSITIVA
À CONSCIN, MINIPEÇA LÚCIDA, DEDICADA À INTERASSISTENCIALIDADE COSMOÉTICA PROEXOLÓGICA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição da prioridade parapsíquica? Você já vivencia tal categoria de prioridade lúcida?
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PRIORIDADE PESSOAL
(MEGAPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prioridade pessoal é o direito à liberdade, específico do cidadão ou
cidadã sobre si, sobre o próprio soma e sobre a mente, ou à autopensenização.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de
prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior;
mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente
através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. A palavra pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Autoprioridade; prioridade individual. 02. Propriedade pessoal.
03. Propriedade individual. 04. Primazia pessoal. 05. Primazia individual. 06. Imperiosidade
pessoal. 07. Imperiosidade individual. 08. Soberania pessoal. 09. Soberania individual. 10. Soberania egoica; soberania singular.
Neologia. As duas expressões compostas prioridade pessoal sadia e prioridade pessoal
doentia são neologismos técnicos da Megapriorologia.
Antonimologia: 01. Prioridade grupal. 02. Prioridade coletiva. 03. Propriedade grupal.
04. Propriedade coletiva. 05. Primazia grupal. 06. Primazia coletiva. 07. Imperiosidade grupal.
08. Imperiosidade coletiva. 09. Soberania grupal. 10. Soberania coletiva; soberania plural.
Estrangeirismologia: o Prioritarium; o in primo loco; o a priori.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da prioridade evolutiva; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a priorização inteligente da ortopensenidade; a autopensenização focada nos objetivos prioritários; a hierarquia das autopensenizações.
Fatologia: a prioridade pessoal; a ampla liberdade pessoal na Socin liberal; a inviolabilidade dos direitos individuais; o emprego da liberdade como sendo unidade de medida eficaz da
inteligência evolutiva (IE) da conscin; a colocação intencional de si mesmo, em perigo, evidenciando ignorância, imaturidade e insensatez perante os princípios cosmoéticos do Cosmos; as atividades pessoais sem a incidência de quaisquer proibições por parte das leis sociais; a transgressão da prioridade pessoal do motorista dirigindo embriagado ou praticando o ato agressivo a outrem por estar drogado em público; a explicitação do ato cosmoeticamente correto e do ato cosmoeticamente errado; a educação pública como sendo o conjunto de avisos do uso da liberdade
individual e da soberania pessoal; as escolhas insensatas; o direito de viver de acordo com os próprios valores, julgamentos e escolhas; o ideal da Lei promover a virtude e proibir o vício; a compulsão do erro patrocinada pela Bioquímica; a compulsão do erro patrocinada por assediador intra
ou extrafísico; a compulsão do erro patrocinada pelas companhias humanas desviadoras; a compulsão do erro patrocinada pela ignorância pessoal quanto às consequências dos próprios atos;
a cosmovisão libertária da conscin lúcida; a aceitação por si mesmo das consequências da soberania pessoal; os limites do universo cosmoético dos atos de soberania pessoal; o senso pessoal de
priorização; o gerenciamento das autoprioridades; os autocritérios de ocupação dos turnos diários;
os percentuais de tempo priorizados em cada área de manifestação consciencial; o nível de autolucidez perante a prioridade escolhida para cada minuto vivido; as prioridades vitais; as prioridades diárias; as prioridades urgentes; as extrapautas; as oportunidades imperdíveis; a reorganização
periódica das autoprioridades; os limites do exequível no tempo-espaço atual; a definição do es-

Enciclopédia da Conscienciologia

18107

sencial para o momento presente; a prioridade evolutivamente ideal no contexto evolutivo; a prioridade do atacadismo consciencial; a hololucidez das prioridades evolutivas; o Manual Pessoal de
Prioridades (MPP) mantido atualizado; o entrosamento das prioridades pessoais às prioridades
grupais na maxiproéxis; a inteligência de eleger como autoprioridade o mais evolutivamente rentável.
Parafatologia: as prioridades pessoais preestabelecidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático para a vida intrafísica atual; as ideias inatas quanto ao próprio destino; a autoparaperceptibilidade sadia indicando os rumos autevolutivos; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a prioridade do autoparapsiquismo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo megatrafor-materpensene-prioridades; o sinergismo
pessoal vontade-intenção.
Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio de viver evolutivamente.
Codigologia: o código de prioridades pessoais; o refinamento do código pessoal de
Cosmoética (CPC) gerando o consequente realinhamento das autoprioridades.
Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas; a técnica de manutenção do megafoco
evolutivo pessoal; a técnica de mais 1 ano de vida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Inversores Existenciais.
Efeitologia: os efeitos da recin na reformulação e reordenamento das autoprioridades;
o efeito da interassistencialidade prioritária.
Neossinapsologia: as neossinapses trazendo neoprioridades pessoais e descartando
prioridades tornadas anacrônicas.
Ciclologia: o ciclo priorização-repriorização.
Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição das autoprioridades;
o binômio soberania pessoal privativa–soberania pessoal pública.
Interaciologia: a interação prioridade pessoal–prioridade grupal.
Crescendologia: o crescendo temperança-prioridade; o crescendo completismos diários–completismos mensais–completismos anuais–completismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio prioridades
corporais–prioridades afetivas–prioridades intelectuais; o trinômio prioridades subcerebrais–
–prioridades cerebrais–prioridades paracerebrais; o trinômio prioridades egocármicas–prioridades grupocármicas–prioridades policármicas; o trinômio prioridades de curto prazo–prioridades de médio prazo–prioridades de longo prazo.
Polinomiologia: o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio definição-planejamento-consecução-persistência; o polinômio vontade-intencionalidade-autorganização-autocomprometimento.
Antagonismologia: o antagonismo autoprioridade realística / autoprioridade fantasiosa; o antagonismo tarefa de alta prioridade / tarefa de baixa prioridade; o antagonismo prazer
/ escapismo prejudicial; o antagonismo soberania pessoal / soberania autocrática; o antagonismo vida humana inofensiva / vida humana ofensiva; o antagonismo informação / proibição.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; a lei da afinidade;
as leis da proéxis; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a priorofilia; a neofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a priorização errônea da adrenalina na síndrome da urgência; a priorização do irrelevante na síndrome da dispersão consciencial.
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Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a cronoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Megapriorologia; a Autevoluciologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Autorrecexologia; a Autoprofilaxiologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prioridade pessoal sadia = o emprego racional da liberdade da conscin
ao desenvolver atividades sem riscos, mas preservativas da própria vida somática; prioridade
pessoal doentia = o emprego irracional da liberdade da conscin ao desenvolver atividades arriscadas (riscomania), usar drogas (toxicomania), fumar (tabacomania) ou praticar esportes radicais
(montanhismo, boxe, desportos motorizados, paraquedismo, esqui e outros da mesma natureza).
Culturologia: a cultura das prioridades evolutivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prioridade pessoal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
03. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
04. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
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Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.
Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.

A QUALIDADE DA PRIORIDADE PESSOAL EXPLICITA,
DE MODO DEFINIDO, O VERDADEIRO POTENCIAL DE MATURIDADE DA CONSCIN PARA VIVER A TEÁTICA DA TENEPES, OFIEX, INTERASSISTENCIALIDADE OU PROÉXIS.
Questionologia. Em você, leitor ou leitora, predomina a prioridade pessoal sadia ou
doentia? Desde quando?
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PRIORIDADE PROEXOLÓGICA
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prioridade proexológica é a condição mais relevante a ser atendida em
primeiro lugar, no momento evolutivo, pela conscin, homem ou mulher, intermissivista, frente
à programação existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim, prioritas, “que está mais
avançado”, provavelmente através do idioma Francês, priorité, do mesmo significado. Apareceu
em 1679. O termo programação procede do mesmo idioma Latim, programma, “publicação por
escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Surgiu no
Século XX. A palavra existencial provém igualmente do idioma Latim, existentialis,“existencial”.
Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 1. Megafoco proexológico. 2. Confluência do megaprioritário. 3. Primazia da proéxis. 4. Precedência na escolha proexológica. 5. Megaprioridade.
Neologia. As 3 expressões compostas prioridade proexológica, miniprioridade proexológica e maxiprioridade proexológica são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Irrelevância proexológica. 2. Prioridade superficial. 3. Prioridade
automimética. 4. Ectopia proexológica; transviamento proexológico. 5. Antiproéxis.
Estrangeirismologia: o in primo loco proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolução pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
a retilinearidade autopensênica; a autopensenização focada na proéxis; a hierarquia das autopensenizações.
Fatologia: a prioridade proexológica; a primeira prioridade (primoprioridade); as prioridades de ponta; as metas proexológicas prioritárias; as prioridades vitais da evolução consciencial; a cláusula pétrea essencial primária; as cláusulas pétreas secundárias; a autodisponibilidade
prioritária; o gerenciamento das autoprioridades; a listagem de compromissos da proéxis pessoal;
os percentuais de tempo priorizados em cada área de manifestação consciencial; o nível de autolucidez frente à prioridade escolhida para cada minuto vivido; o ônus do não; as extrapautas;
a apriorismose; a bússola consciencial aferida cosmoeticamente; a programação existencial pessoal; a cosmovisão proexológica; as diferentes fases da proéxis exigindo diferentes prioridades;
o período existencial da preparação proexológica; o período existencial da consecução proexológica; a planilha evolutiva pessoal; o autodiscernimento; o privilégio do mais relevante; a seletividade; a curva ABC da proéxis; a inteligência de eleger as autoprioridades mais rentáveis evolutivamente; o Manual de Prioridades Pessoais (MPP); as megaprioridades; a identidade interassistencial; o público-alvo assistencial; o entrosamento das prioridades pessoais às prioridades grupais na maxiproéxis; a gescon sendo prioridade; a Associação Internacional da Programação
Existencial (APEX); o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX); o Curso Identificação das Diretrizes da Proéxis; a Cognópolis.
Parafatologia: as prioridades pessoais preestabelecidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático para a vida intrafísica atual; as ideias inatas quanto ao próprio destino; a autoparaperceptibilidade sadia indicando os rumos autevolutivos; a autovivência do estado vibracional
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(EV) profilático; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade extrafísica.
Principiologia: o princípio de viver evolutivamente; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio do “isso não é para mim”.
Codigologia: o código de prioridades pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código pessoal de conduta proexogênica (autoproexograma).
Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas da proéxis.
Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante; as técnicas proexológicas; as
técnicas de manutenção do megafoco evolutivo pessoal.
Voluntariologia: a definição da especialidade pessoal qualificando o voluntariado conscienciológico; o voluntário com perfil certo para a tarefa certa; o voluntariado nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório
conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Serenologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível
da Despertologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos negativos das despriorizações; os efeitos da recin na reformulação e reordenamento das autoprioridades; os efeitos do aproveitamento máximo das oportunidades, contextos e companhias na aceleração autevolutiva; o efeito da interassistencialidade prioritária; os efeitos evolutivos dos rastros positivos; os efeitos motivadores dos completismos diários; os efeitos motivadores das tertúlias conscienciológicas.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da autovivência da proéxis influenciando na definição das prioridades.
Ciclologia: o ciclo priorização-repriorização.
Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica na organização prática das autoprioridades.
Interaciologia: a interação êxitos proexológicos–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Crescendologia: o crescendo completismos diários–completismos mensais–completismos anuais–completismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio prioridades egocármicas–prioridades grupocármicas–prioridades policármicas.
Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo
(autorrevezamento multiexistencial); o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas.
Antagonismologia: o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo riqueza
de oportunidades / perdularismo.
Paradoxologia: o paradoxo prioridade proexológica–vontade pessoal.
Politicologia: a proexocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da proéxis; a lei da maxiproéxis grupal.
Filiologia: a proexofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a proexofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da despriorização;
a síndrome da bússola consciencial danificada; a síndrome do diploma.
Maniologia: a fracassomania.
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Holotecologia: a proexoteca; a cronoteca; a conscienciometroteca; a prioroteca; a teaticoteca; a maturoteca; a convivioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Proexologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia; a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin com maior saldo evolutivo.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens
transempresarialis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprioridade proexológica = a autassistência visando o compléxis; maxiprioridade proexológica = a heterassistência visando o maxicompléxis.
Culturologia: a Multiculturologia da Proexologia.
Autodiscernimento. A priorização dos objetivos e metas na existência humana requer
maturidade, autodiscernimento e autolucidez.
Resiliência. É necessário viver com inteligência evolutiva (IE), capacidade de apreender,
aprender e compreender as contingências para adaptar-se à vida humana, com bases na aplicação
autoconsciente e calculada do mecanismo da proéxis.
Convergência. O mais importante é o discernimento para o prioritário, saber juntar as
pontas para identificar as utilidades e relacionar com a proéxis.
Detalhismo. Quem não observa atentamente os fatos e parafatos – acontecimentos, ocorrências, resultados – ao redor, terá mais dificuldades de entender as lições da vida. Quem não
presta atenção perde oportunidades.
Balanço. As ocorrências do dia a dia merecem interpretação aprofundada. Vale a pena
analisar cada instante, fase, período dos empreendimentos proexológicos, tanto no momento da
ocorrência, quanto após a realização.
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Taxologia. Sob a ótica da Discernimentologia, eis na ordem lógica, 4 procedimentos técnicos paradidáticos facilitadores da compreensão das prioridades proexológicas:
1. Registro: anotar as priorizações e resultados desejados.
2. Autorreflexão: aprender a discernir e decidir.
3. Análise: anatomizar o próprio comportamento, nuanças das ações e repercussões das
escolhas.
4. Abertismo: remodelar a autopensenidade.
Evolução. Partindo do princípio de a consciência viver constantemente em evolução, faz-se necessário a compreensão de quais são as autoprioridades mais avançadas e as respectivas
consequências positivas, objetivando o cumprimento da programação existencial (proéxis) atual
ou em benefícios futuros, ao longo da evolução, contribuindo para o saldo favorável da FEP.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prioridade proexológica, 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. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
04. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
08. Interesse transempresarial: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
10. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Prevalência evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
12. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
15. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.

O ÁPICE DAS PRIORIDADES PESSOAIS NO CUMPRIMENTO DA PROÉXIS É A MANUTENÇÃO DO FOCO NA INTRACONSCIENCIALIDADE E A ATENÇÃO ÀS INTERRELAÇÕES
CONVIVIAIS, FATOR RELEVANTE À EVOLUÇÃO GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já elaborou planilha com as principais questões
relativas à autoproéxis? Quais as prioridades proexológicas elencadas por você hoje?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 172 a 191.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 257 a 260, 401, 402 e 1.064 a 1.067.

18114

Enciclopédia da Conscienciologia

3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 55 a 58, 106
a 115, 133 e 134.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 565 a 570.

W. S.
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PRIORIZAÇÃO DA PROÉXIS
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A priorização da proéxis é o autoposicionamento avançado e complexo de
colocar o trabalho da consecução da programação existencial à frente dos excessos de compromissos sociais atravancadores do dia a dia na vida moderna.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de
prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior;
mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente
através do idioma Francês, priorité. Surgiu no Século XVII. O termo programação deriva também do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”, de prográphó, “escrever anteriormente; escrever na
cabeça de”, possivelmente por influência do idioma Francês, programme, de igual significado.
Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis.
Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Preferência pela proéxis. 2. Priorização do essencial. 3. Priorização
da neofilia.
Neologia. As 3 expressões compostas priorização da proéxis, minipriorização da proéxis adolescente e maxipriorização da proéxis madura são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Preferência pela Socin. 2. Priorização do superficial. 3. Priorização
das automimeses.
Estrangeirismologia: o strong profile.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às autorretrocognições sadias e às priorizações evolutivas.
Megapensenologia. Eis, por exemplo, 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema:
– Compléxis: autossuperação máxima.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a retilinearidade autopensênica; a esnobação das pressões holopensênicas externas para a valorização
do descartável.
Fatologia: a priorização da proéxis; a autorreorganização social; os convencionalismos;
a liberdade individual; a era da liberalidade dos costumes; a permissividade democrática; o fazer
o social; a discrição; a subexposição pessoal; o arroz de festa; o brilhareco social; a celebridade
por 15 minutos; o rolo compressor das inutilidades onipresentes; as amizades ociosas; a saída da
mesmice; a incompatibilidade trabalho-frivolidade; a seriedade da gescon pessoal; a especialização; a pontualização dos afazeres; a vida humana com exatidão técnica maior; a residência-máquina para se viver melhor; a teática conscienciológica vivenciada; a suplantação da ilusão da materialidade; a bússola consciencial aferida cosmoeticamente; o ato de privilegiar os recursos pessoais traforísticos; a desdramatização das crises de crescimento; as autossuperações evolutivas
continuadas; as diferentes fases da proéxis exigindo diferentes prioridades; a Holofilosofia;
o Conscienciocentrismo.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional em ampliação; a autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade extrafísica.
Principiologia: o princípio do “se não presta, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado.
Teoriologia: as teorias conscienciológicas.
Tecnologia: as técnicas proexológicas; a técnica de levar tudo de eito; as técnicas profiláticas de manutenção da higidez holossomática; as técnicas de autorrevezamento multiexistencial.
Voluntariologia: o voluntariado na Cognópolis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: os efeitos motivadores dos completismos diários.
Neossinapsologia: a conquista das neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo fase preparatória da autoproéxis–fase executiva da autoproéxis.
Binomiologia: o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio Autoconscienciometria-Autoconsciencioterapia.
Interaciologia: a interação evolução pessoal–interassistencialidade cosmoética; a interação êxitos proexológicos–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio da holomaturidade
autodiscernimento-CPC-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo
(autorrevezamento multiexistencial).
Antagonismologia: o antagonismo pesquisa / sociosidade; o antagonismo autoprioridades evolutivas / autoprioridades caprichosas.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a proexofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome da dispersão.
Mitologia: o descarte dos megamitos milenares em geral.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autodefinologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o socioso; o sistemata; o bambu vestido; o almofadinha; o vaselina.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a socialite; a perua; a nouveau riche.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipriorização da proéxis adolescente = a programação existencial
iniciada, por meio da invéxis, ainda na fase da adolescência; maxipriorização da proéxis madura
= a programação existencial iniciada na fase da meia-idade física.
Culturologia: a Multiculturologia da Proexologia; a Multiculturologia da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação íntima com a priorização da proéxis, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
02. Biofilia: Intrafisicologia; Neutro.
03. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
04. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
05. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
06. Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
07. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
08. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
09. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
10. Recorde homeostático: Autevoluciologia; Homeostático.

A PRIORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL, SEJA
INDIVIDUAL OU GRUPALMENTE, IMPORTA COMO DELIBERAÇÃO RELEVANTE PARA TODA CONSCIN LÚCIDA
QUANDO AUTORRECONHECIDAMENTE INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, cuida da priorização da própria programação
existencial? Desde quando?
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PRIORIZAÇÃO MENTALSOMÁTICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A priorização mentalsomática é o autoposicionamento avançado e complexo de colocar o autodiscernimento, gerado pelo mentalsoma, na realização das ações pessoais,
à frente de excessos e atravancamentos de toda natureza surgidos no dia a dia diuturno, conjunto
ou processo perturbador e envolvente da vida moderna.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de
prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior;
mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente
através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. O vocábulo mental procede do
idioma Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; memória; pensamento; inteligência; razão; sabedoria; juízo; discernimento”. Surgiu
no Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Escolha mentalsomática. 2. Triagem mentalsomática. 3. Dinâmica
mentalsomática. 4. Estímulo intelectivo.
Neologia. As 3 expressões compostas priorização mentalsomática, priorização mentalsomática intrafísica e priorização mentalsomática paraperceptiva são neologismos técnicos da
Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Priorização emocional. 2. Priorização irrelevante. 3. Antidiscernimento.
Estrangeirismologia: o megalocus da intencionalidade; a apex mentis; o strong profile;
o principium incredulitatis; o principium conscientiologicum; a aplicação urbi et orbi da heterocrítica; o link consciencial via mentalsoma; o breakthrough mentalsomático; o Mentalsomarium;
o primus inter pares mentalsomático; os debates públicos online no Tertuliarium; o investimento
step-by-step na opus major; as priorizações sine qua non para o compléxis.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da mentalsomaticidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopriorologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
a retilinearidade autopensênica; a esnobação das pressões holopensênicas externas para a valorização do descartável.
Fatologia: a priorização mentalsomática; a priorização do ideal, do melhor e do máximo
no momento evolutivo; a conduta caloura ante a conduta veterana; a primeira fase da manifestação significando ainda não ser a melhor para a evolução; a priorização ideal das atitudes; a megaprioridade pessoal; a primeira prioridade; a automotivação mantenedora da prioridade mentalsomática; a autoproéxis intelectual; o Manual de Prioridades Pessoais de base intelectual; o evolutivamente mais importante à frente do intrafisicamente menos relevante; a primazia do mentalsoma; a predominância de atividades intelectuais na cotidianidade diuturna; a rotina intelectualmente produtiva; as autescolhas revelando o nível da inteligência evolutiva pessoal; o ato de valorizar os achados pesquisísticos; o saber amarrar as pontas do mentalsoma; o ato de saber lidar
com o ônus do não; o calculismo cosmoético interassistencial de bases mentaissomáticas; o interesse no taquipsiquismo útil; a autolucidez quanto à tridotalidade consciencial; a autorresolução
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quanto ao aumento da Culturologia Pessoal Preeminente; o ato de saber dar o contra no rolo
compressor das inutilidades onipresentes cotidianas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional em ampliação; a autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência; o autoinvestimento no parapsiquismo intelectual; a sábia antevisão do autorrevezamento seriexológico; o irrompimento do paracérebro na intrafisicalidade; a paracerebralidade vivenciada dia a dia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo inversor intelectual–geronte polímata; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante.
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 da prioridade compulsória (PPC) aplicado diariamente;
o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica dos 50
dicionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as
técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão
Heterocrítica de Obra Útil; a técnica da reserva de leitura; a técnica do aperitivo intelectual.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Ciclologia: o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano.
Enumerologia: a abrangência mentalsomática; a acrescência mentalsomática; a esplendência mentalsomática; a excelência mentalsomática; a magnificência mentalsomática; a mundividência mentalsomática; a maturescência mentalsomática.
Binomiologia: o binômio parapsiquismo-sexualidade; o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autoconscienciometrologia-Autoparapercepciologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição
das autoprioridades; o binômio soberania pessoal privativa–soberania pessoal pública; o binômio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio qualidade da elaboração mental–qualidade das prioridades pessoais; o binômio megacons-megaprioridades; o binômio Verbetologia-Verbetografia.
Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;
a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação Cognópolis-Socin;
a interação ICs-ECs; a interação neoparadigma-Neociências; a interação imaginação-verpon;
a interação organização mental–organização espacial; a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação parapedagógica Programa de Aceleração da Erudição (PAE: REAPRENDENTIA)–Curso Formação de Autores da Conscienciologia (UNIESCON); a interação Livraria
Epígrafe–Biblioteca Pública–HOLOTECA do CEAEC; a interação cosmograma-conscienciograma.
Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoideia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo
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de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex;
o crescendo Bibliologia-Bibliografia; o crescendo (aliteração) aula-artigo-autorado; o crescendo
planejamento-organização-consecução.
Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio
Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original–experimentação–síntese; os neovalores existenciais do trinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-cosmoeticidade; o trinômio (trio) autor-revisor-tradutor; o trinômio Bibliomática-Lexicomática-Enciclomática.
Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / verdade absoluta; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo
abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo afetividade esclarecedora / afetividade demagógica; o antagonismo informação dosificada pró-assistido / informação
dosificada pró-assistente; o antagonismo omissão superavitária (omissuper) / omissão deficitária; o antagonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomática; o antagonismo economia
de males / economia de bens; o antagonismo dopamina / adrenalina; o antagonismo ponderação
/ psicomotricidade; o antagonismo consciência / corpo.
Paradoxologia: o paradoxo contrafluxo da Socin Patológica–fluxo cósmico; o paradoxo
da verpon mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável.
Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo.
Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;
a cognofilia; a verponofilia.
Sindromologia: a profilaxia das síndromes demenciais gerontológicas.
Holotecologia: a prioroteca; a evolucioteca; a cronoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a recexoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia;
a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autodefinologia;
a Decidologia; a Autodeterminologia; a Cosmoeticologia; a Organizaciologia; a Bibliologia;
a Gesconologia; a Cosmovisiologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prior; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: priorização mentalsomática intrafísica = a colocação do autodiscernimento, a partir do mentalsoma, nas automanifestações humanas; priorização mentalsomática paraperceptiva = a colocação do autodiscernimento, a partir do mentalsoma, nas automanifestações
multidimensionais.
Culturologia: a cultura da Priorologia Mentalsomática.
Taxologia. Sob a ótica da Autopriorologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 34 atitudes ou posicionamentos prioritários em face de empenhos menos importantes por parte da conscin lúcida, segundo os princípios da Conscienciologia:
01. Abordagem atacadista: e não a abordagem varejista.
02. Acabativa: e não apenas a iniciativa.
03. Autexperimento: e não o achismo.
04. Autoconscienciograma: e não a consulta ao horóscopo.
05. Autocontrole: e não os surtos de irritação.
06. Autodiscernimento: e não a boa vontade e boa intenção apenas.
07. Automegafocagem intelectual: e não a automegafocagem artística.
08. Autopensenização cosmolínea: e não a autorreflexão apenas.
09. Autorganização: e não a indisciplina generalizada.
10. Autorreciclagem incessante: e não o apriorismo.
11. Autorreeducação: e não a instrução convencional.
12. Autoverbação: e não o projeto apenas.
13. Cérebro racional: e não o cérebro emocional.
14. Concentração mental: e não a síndrome da dispersão consciencial.
15. Conteudística: e não apenas a linguagem.
16. Debate: e não o mero social.
17. Enfoque universalista: e não o pontual apriorístico.
18. Estado vibracional (EV): e não a meditação vulgar.
19. Evoluciologia: e não a celebridade ou fama humanas.
20. Holopensene pessoal: e não o grupal apenas.
21. Holoteca: e não a biblioteca pessoal apenas.
22. Leitura sistemática: e não a leitura passatempo.
23. Lifetime: e não o momento evolutivo apenas.
24. Memória cerebral: e não a memória computacional apenas.
25. Neoverpon: e não a cognição rebarbativa apenas.
26. Neurônios: e não a predominância dos músculos.
27. Parapercepciologia: e não as faculdades mentais apenas.
28. Princípio da descrença: e não a crença ou crendice.
29. Profissionalismo: e não o amadorismo.
30. Semperaprendência: e não a educação formal apenas.
31. Taquipsiquismo: e não o bradipsiquismo.
32. Tares: e não a prioridade da tacon.
33. Trabalho de campo: e não o brainstorming apenas.
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34. Verbetografia: e não a simples leitura da Enciclopédia da Conscienciologia.
Realismologia. De acordo com a Multidimensiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 cotejos de realidades relevantes para a conscin lúcida, homem ou mulher:
01. Bibliologia. O fato de a holoteca ser superior à biblioteca.
02. Coloquiologia. O fato de a autorreflexão (palavra íntima) ser superior à fala (palavra
falada).
03. Gesconologia. O fato de o livro publicado ser superior ao curso ministrado.
04. Histologia. O fato de os pares cranianos serem superiores às fibras miocárdicas.
05. Interassistenciologia. O fato de a tares ser superior à tacon.
06. Leiturologia. O fato de a leitura no papel (paper book) ser superior à leitura digital
(e-book).
07. Mentalsomatologia. O fato de o autodiscernimento ser superior à boa vontade.
08. Registrologia. O fato de o original publicado ser superior ao manuscrito engavetado.
09. Sensoriologia. O fato de os olhos (visão) serem superiores aos ouvidos (audição).
10. Somatologia. O fato de a rede sináptica ser superior ao complexo actina-miosina.
11. Tratadologia. O fato de a leitura técnica ser superior à leitura literária.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a priorização mentalsomática, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodespriorização: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
02. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
03. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
04. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
05. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
06. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
08. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
09. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
10. Prioridade parapsíquica: Autoparapercepciologia; Homeostático.
11. Prioridade pessoal: Megapriorologia; Homeostático.
12. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
13. Priorologia: Evoluciologia; Neutro.
14. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
15. Trinômio prioridade-desafio-autossuperação: Recexologia; Homeostático.

À LUZ DA HIPERCONSCIENCIALIDADE, A PRIORIZAÇÃO
DO AUTODISCERNIMENTO, GERADO PELO MENTALSOMA,
DINAMIZA COMPLETAMENTE AS MANIFESTAÇÕES CONSCIENCIAIS NO UNIVERSO DOS ESFORÇOS DA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, dinamiza as próprias manifestações por meio da
priorização do autodiscernimento, além da boa intenção e da boa vontade? Desde quando?
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PRIOROLOGIA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Priorologia é a Ciência aplicada aos estudos técnicos ou pesquisas dos
atos ou efeitos dos primados das priorizações evolutivas da consciência, conscin ou consciex.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este de
prior, “o primeiro (na odem numeral, e com a relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior;
mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente
através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. O elemento de composição logia
procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático
de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Ciência das primazias. 2. Estudo dos primados. 3. Pesquisas das
preferências.
Neologia. Os 3 vocábulos Priorologia, Minipriorologia e Maxipriorologia são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Anteriorologia. 2. Posteriorologia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da retilinearidade pensênica; os taquipensenes; a taquipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade.
Fatologia: a priorização; a minivariável da Conscienciologia; a prioridade; as prioridades de ponta; o senso de priorização; a priorização do interesse; o interesse prioritário; o ato de
pôr algo em primeiro lugar; as miniprioridades; as megaprioridades; o autodiscernimento; o privilégio do mais relevante; a priorização da qualidade do produto; as prioridades imaturas; as erudições supérfluas; a automimeticidade dispensável; a faixa etária da conscin; a programação existencial pessoal; o período existencial da preparação proexológica; o período existencial da consecução proexológica; o conscienciograma; as metas vitais da evolução consciencial; a planilha
evolutiva pessoal.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a conquista da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença embasador da Descrenciologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da quantificação da qualidade do melhor.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a primazia mentalsomática; a primazia de tempo; a primazia de espaço;
a primazia de categoria; a primazia de ordem; a primazia de duração; a primazia de qualidade.
Binomiologia: o binômio autodiscernimento-autorganização.
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Interaciologia: a interação inputs–insights.
Antagonismologia: o antagonismo acrasia / autoimperdoamento.
Filiologia: a priorofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a recexoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Priorologia; a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Proexologia;
a Recexologia; a Prospectiva.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa maior em coisas insignificantes; a conscin maior em saldo evolutivo.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o inversor existencial; o reciclante; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o pesquisador independente.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a inversora existencial; a reciclante; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a pesquisadora independente.
Hominologia: o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens
energossomaticus; o Homo sapiens experimentatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minipriorologia = os estudos teáticos preparatórios para a consecução da
tarefa energética pessoal (tenepes) para o resto da vida humana; Maxipriorologia = as pesquisas
teáticas para a consecução da programação existencial (proéxis) pessoal, de qualquer natureza.
Culturologia: a cultura inútil do rolo-compressor das inutilidades onipresentes.
Problemas. Sob a ótica da Evoluciologia, a prioridade é a palavra de ordem do dia para
todas as conscins. Qual a técnica simples mais eficaz para se identificar qualquer prioridade evolutiva? O mais racional é começar retirando do contexto existencial o secundário ou o desnecessário. As exclusões das molduras evidenciam o conteúdo real da mensagem da tela. Urge atacar os
problemas de agora, hoje, deixando os problemas de ontem para trás e os problemas de amanhã
para a frente.
Eficácia. Há sempre o modo mais eficaz de se alcançar o êxito construtivo dentro da
evolução consciencial.
Prioridades. Sem a aplicação de prioridades inteligentes se torna difícil dinamizar a autevolução consciente nas atuais condições da Pré-Serenologia. Em todo contexto evolutivo, em
qualquer dimensão, a consciência se depara sempre com a opção prioritária, mais inteligente, consensual e indiscutivelmente ideal. Há de se buscar tal opção se alguém quer errar menos.
Amor-próprio. Até o amor-próprio pode estar atuando contra a evolução da consciência. Toda escolha essencial na vida há de ser bem refletida, ponderada e sopesada.
Autopesquisologia. A experiência concreta ou acumulada do adulto autoconsciente, lúcido em múltiplos sentidos, é sempre muito melhor se comparada às fabulações fetais ou infantis
da consciência humana, mesmo nutrida com as potencialidades mais vigorosas.
Taxologia. No universo da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20
exemplos mais racionais e construtivos de priorizações da conscin lúcida, homem ou mulher, na
vida intrafísica:
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01. Acareação interconsciencial imediata: em vez da fixação do ressentimento (mágoa, melindre, suscetibilidade, cotoveloma) entre as consciências.
02. Acordo entre as partes: em vez de levar a questão às barras dos tribunais humanos.
03. Amparador: em vez da falsa ajuda do guia amaurótico extrafísico.
04. Autodiscernimento: em vez do emocionalismo pessoal do ansiosismo em quaisquer
circunstâncias, injunções ou contingenciamentos intra e extrafísicos.
05. Autencapsulamento energético: em vez da condição do heterassédio pessoal.
06. Autenfrentamento: em vez da decidofobia mantida pela falta de autocrítica (autocorrupção, autodesorganização).
07. Autoparapsiquismo vivenciado: em vez do parapsiquismo alheio, mesmo respeitável e admirável.
08. Autopensenidade no pen: em vez do emprego predominante do sen (emoção) nos
autopensenes em geral.
09. Autovivência direta: em vez das versões alheias dos fatos ou fenômenos, parafatos
ou parafenômenos.
10. Ceticismo pessoal: em vez da condição da credulidade perante as abordagens de
pesquisa (princípio da descrença).
11. Ciência: em vez da dedicação à Arte (subcérebro abdominal, automimeses milenares).
12. Cremação: em vez do enterramento do cadáver ou da matéria gasta.
13. Duplologia (dupla evolutiva): em vez da condição de solteiro (celibato) ou solteira,
a fim de se fazer a ponte humana para a megafraternidade.
14. Fatuística (fatos reais): em vez do ficcionismo (ficção, factoide, realidade virtual).
15. Gescon (gestação consciencial): em vez da gessom (gestação somática) e, se possível, a megagescon.
16. Interassistencialidade: em vez do estado da contemplação, sedentarismo, inatividade ou a condição da indiferença ante as consciências carentes assistíveis.
17. Invexologia (inversão existencial): em vez da Recexologia (reciclagem existencial;
os jovens, rapazes e moças), se ainda exequível em função da Cronobiologia.
18. Realização pessoal (Verbaciologia): em vez da verborragia pessoal (tagarelice).
19. Tares (tarefa do esclarecimento avançada): em vez da vivência da tacon (tarefa da
consolação tradicional).
20. Tenepessismo: em vez de desempenhar a tarefa ultrapassada de isca interconsciencial inconsciente.
Desafiologia. Em função da Recexologia, racional e logicamente não se deve perder
tempo e energias conscienciais, ou a conscin lúcida se dedicar completamente, a qualquer linha
de conhecimentos incapaz de oferecer a estrutura da prioridade primeira, insubstituível, da dinâmica da evolução consciencial, pessoal, a caminho da evolução do grupo evolutivo, ou, em outras
palavras: dedicada à reeducação pessoal, unidade competente para começar a embasar a exemplificação da reeducação institucional, panorâmica, coletiva ou cosmovisiológica. Neste ponto, este
autor-coordenador desafia os leitores e leitoras para encontrar melhor linha de conhecimentos
libertários capaz de ultrapassar a Conscienciologia, neste dealbar do Terceiro Milênio (Ano-base:
2008), registrando francamente, aqui, esta peculiaridade singular: sem nenhum precedente em
qualquer tempo da Historiografia da Terra.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Priorologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abandonador: Autopriorologia; Neutro.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Microinteresse: Autopriorologia; Nosográfico.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Prerrogativa: Autopriorologia; Neutro.

O MATERPENSENE DA AUTORGANIZAÇÃO EVOLUTIVA,
PARA QUALQUER CONSCIN OU CONSCIEX, É O ESTUDO
TEÁTICO, MULTIDIMENSIONAL, MULTIEXISTENCIAL
E AUTORREVEZADOR DA PRIOROLOGIA COSMOÉTICA.
Questionologia. Você já se inteirou teática e refletidamente quanto à Priorologia na condição de Neociência? A criação desta Neociência, com o neoparadigma consciencial, faz sentido,
quanto à utilidade intra e extrafísica, para você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 172 a 191.
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 139, 190, 202, 207, 401 e 1.065.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 12.
4. 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 111 e 112.
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.; 4 a Ed.
revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 296 a 299.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 456, 565 a 567 e 570.
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PRIVAÇÃO PROVIDENCIAL
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A privação providencial é a aplicação auto ou heteroimposta de recurso
técnico visando reprimir, moderar ou conter a manifestação de irracionalidades e instintividades
da conscin, homem ou mulher, em prol de reciclagens e da evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo privação deriva do idioma Latim, privatio, “supressão; ausência
de algo”, do radical privatum, supino de privare, “isentar; livrar; desembaraçar; eximir; tirar do
exílio; consolar; privar”. Surgiu no Século XIV. A palavra providência provém do mesmo idioma
Latim, providentia, “conhecimento antecipado; pré-científico; previdência; providência”, derivado de providere, “perceber; descobrir antes; prever; precaver-se contra estar prevenido”. Apareceu no mesmo Século XIV. O vocábulo providencial surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Restrição providencial. 2. Cessação oportuna; regulação homeostática. 3. Freio reeducacional; trava cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo privação: autoprivação; desprivada; desprivado; desprivar; heteroprivação; privada; privado; privar.
Neologia. As duas expressões compostas autoprivação providencial e heteroprivação
providencial são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 1. Liberdade de ação anticosmoética. 2. Comportamento patológico irrestrito. 3. Conduta nosográfica permitida. 4. Facilidades anticosmoéticas.
Estrangeirismologia: o stop às imaturidades pessoais; o ato de saber frenar; a repetição
ad nauseam de automimeses dolosas; as consequências da ação ab irato; o error iuris; as ações
contra legem; a causa detentionis; os limites da conduta cosmoética do princípio neminem laedere; a norma agendi da cultura vivenciada; o Conviviarium; o liberum arbitrium; a restrição ad
cautelam; a exigência da mihi factum, dabo tibi jus.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao aproveitamento evolutivo da privação cosmoética.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Repreensões sábias prevalecem. Há frustrações fecundas. Prisioneiros pensam livremente. Presídio: hospital cosmoético. Presídio: isolamento cosmoético. Problemas fazem pensar. Erros significam pedágios. Evitemos ser problemas. Liberdade é responsabilidade. Privação exige ação.
Coloquiologia. Eis 8 expressões coloquiais relativas ao tema: há males que vêm para
bem; dos males o menor; antes tarde do que nunca; prevenir para não remediar; remédio amargo, cura; fazer do limão limonada; nem sempre o que se quer é o que se necessita; o seu direito
termina onde começa o do outro.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da profilaxia; a autopensenidade irracional; a autopensenização monovisiológica; a dilatação dos patopensenes; a cronicificação da patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; a formação do holopensene pessoal da reciclagem existencial (recéxis) ou reciclagem intraconsciencial (recin); a disciplina pensênica; os neopensenes;
a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os comoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal do autodiscernimento.
Fatologia: a privação providencial; o tolhimento necessário; a moderação inevitável;
a destituição catalítica; o impedimento sinergizador; a retaguarda para a consciência; os erros recorrentes; as escolhas reiteradas sem discernimento; a instintividade ilimitada; a falta de autossu-
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peração dos vícios pessoais; os excessos patológicos pedindo medidas drásticas antes de ser tarde
demais; a criança sem limites tornando-se “monstrengo” antissocial; as atrocidades feitas pelo “filhinho do papai”; a falta de autocrítica; os sintomas alerta; a falta de percepção do agravamento
da situação; o fundo do poço; a tragédia anunciada; o basta!; o ultimato do médico; a impactoterapia; o freio de emergência; o breque de conduta; o esbregue providencial; o corretivo oportuno;
o encantoamento evolutivo; a Cosmoética Destrutiva; os benefícios da perda do poder; a redução
do livre arbítrio; a perda da carteira de habilitação por má conduta no trânsito; a perda de crédito
financeiro; a restrição emergencial ao suicida compulsivo; o sossega-leão; a contenção da briga
do colega; a detenção carcerária; a prisão do contraventor jurado de morte; a mudança de cenário;
a recéxis imposta; a profilaxia pela cirurgia de destino; o limite de suportabilidade do sofrimento
pela patologia; o pedido silencioso de ajuda; a doença impulsionando a recin; o ato de confrontar
a realidade; a superação da autovitimização frente à frustração; o autultimato cosmoético; a renúncia; os restringimentos autoimpostos; a constância na contenção dos ímpetos conscienciais;
a ação voluntária do autointernamento; a apresentação pessoal do contraventor à polícia; a autorreeducação; a retração instintual; a dominação pró-evolutiva do mentalsoma sobre o psicossoma;
a redução das penas à medida do mérito; o livramento condicional; o regime semiaberto; a profilaxia da incivilidade; as regras de conduta social; os limites de velocidade; a educação infantil
com limites; a raia consciencial; a irreversibilidade dos fatos; a interprisão grupocármica; as normas evolutivas; as separações familiares a maior; a ressoma irrevogável; o convívio compulsório;
o blackout mnemônico de outras vidas; a calibração da bússola da consciência; a reparação; o holodiscernimento; a maturidade consciencial; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a abstenção dos
amparadores extrafísicos perante as autocorrupções do amparado; a prospectiva pelas consciexes
amparadoras do problema vindouro e necessidade de privação para conter; os diversos recursos
e tentativas, anteriores a transmigração interplanetária, utilizados pelos amparadores; a reurbex;
a ressoma compulsória, à contragosto da consciex; os miniacidentes sinalizando vindoura makro-PK; a vivência da experiência da quase morte (EQM); a melex; a projeção vexaminosa; o confinamento cosmoético em comunex; a blindagem da alcova; a autodefesa energética; a privação de
acesso às comunexes evoluídas evitando o estupro evolutivo; a restrição do parapsiquismo usado
anticosmoeticamente; o encapsulamento parassanitário; o isolamento energético da consciex patológica para evitar o assédio interconscins; a autanálise dos atavismos paragenéticos pessoais;
o neossoma com defeito congênito da consciex com Parapatologia; a autorrestrição calculada na
escolha de macrossoma idiota pelo Serenão Reurbanizador.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo contenção cosmoética–autossuperação trafarológica;
o sinergismo vontade de acertar–determinação de reciclar; o sinergismo imaturidade da conscin–imaturidade da consciex.
Principiologia: o princípio da economia de males; o princípio da intransferibilidade
das autorresponsabilidades pelos atos cometidos; o princípio de a anulação do assédio assistir
ao assediador; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da adaptabilidade; o princípio
do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da aprendizagem através dos erros; o princípio de
a evolução ser pessoal e intransferível; o princípio “isso também passa”; o princípio da Holomaturologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria da evolução compulsória; a teoria
do autesforço evolutivo; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da reurbanização extrafísica (reurbex).
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Tecnologia: a técnica da repreensão necessária; a técnica do autencantoamento; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da conscin-cobaia; a técnica de contar até 10; a técnica metafórica de morder a língua.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico reciclogênico; o voluntariado autoconsciencioterápico; o voluntariado mentalsomático; os voluntários dos grupos anônimos de
apoio; o paravoluntariado ativista da reurbanização extrafísica da Terra.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da privação consciencial; o efeito do “não” quando necessário;
o efeito da prudência; o efeito do recuo na hora certa; o efeito da reflexão antes da ação; o efeito
antievolutivo da criminalidade; o efeito nosográfico da autoindulgência; o efeito do agradecimento e reconhecimento posterior à privação providencial.
Neossinapsologia: o desenvolvimento das neossinapses da temperança; a construção de
neossinapses de economia; a aquisição das neossinapses da autocriticidade.
Ciclologia: o ciclo fato–análise–reflexão–ponderação–compreensão–aplicação de restrições necessárias; o ciclo restringimento intrafísico–reeducação intrafísica–recuperação de
cons–recin dos autotrafares seculares; o ciclo autoconscientização do erro–autorrestrição discernida; o ciclo maturativo ignorância-erro-experiência-acerto-autodiscernimento; o ciclo interprisão grupocármica–convivência compulsória–retratações inter-conscienciais–libertação grupocármica.
Enumerologia: a privação providencial não é castigo prejudicial; a privação providencial não é acidente de percurso; a privação providencial não é castração subjugadora; a privação
providencial não é repreensão anticosmoética; a privação providencial não é humilhação psicológica; a privação providencial não é detenção desumana; a privação providencial não é restrição
do essencial.
Binomiologia: o binômio livre arbítrio–fluxo do Cosmos; o binômio autabsolutismo–autossacrifício cosmoético; o binômio liberdade-responsabilidade; o binômio problema-solução;
o binômio autossaturação–reciclagem consciencial; o binômio vontade-discernimento; o binômio
privação-profilaxia.
Interaciologia: a interação de restrições consequentes; a interação retroalimentadora
reclamação da restrição–falta de avaliação da causa.
Crescendologia: o crescendo nosográfico egocentrismo infantil–egoísmo adulto; o crescendo patológico autoconflito–interprisão grupocármica; a saída da contravenção pelo crescendo
compulsório corretivo-reeducação; o crescendo evolutivo homem animal–homem consciencial;
o crescendo contenção da autoimpulsividade–domínio emocional–escolha de autopensenes cosmoéticos; o crescendo lucidológico inconsciência dos atos–semiconsciência das ações–autolucidez discernidora das decisões pessoais; o crescendo admissão do erro–decisão da reparação;
o crescendo restauração evolutiva–amplificação do acerto; o crescendo autodiscernidor privação heteroimposta–renúncia autorrefletida; o crescendo Direito-Paradireito.
Trinomiologia: o trinômio nosográfico subcerebralidade-excesso-erro; o trinômio patológico repressão-regressão-perversão; o trinômio CPC–autabsolutismo–privação autoimposta.
Polinomiologia: o polinômio refletir sobre o problema–assumir a imaturidade–efetivar
solução–manter neoconduta cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo autorreeducação / autorrepressão; o antagonismo
autocrítica cosmoética / autocensura mordaz; o antagonismo licitude / ilicitude.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais cosmoético, mais abrir mão do livre arbítrio; o paradoxo de o prisioneiro pensar livremente; o paradoxo de a retração poder ser avanço;
o paradoxo de as dificuldades poderem auxiliar na reeducação; o paradoxo de a falta poder ge-
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rar produtividade; o paradoxo de a perda poder ser ganho; o paradoxo do afastamento momentâneo de companhias evolutivas para não gerar perdas futuras de convívio evolutivo; o paradoxo
de o prisioneiro não querer sair da prisão; o paradoxo de a restrição poder ser vista como liberdade; o paradoxo de as leis sociais limitadoras poderem ser evolutivas; o paradoxo da doença
programada no Curso Intermissivo.
Politicologia: as políticas de segurança pública; a democracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a paradireitocracia.
Legislogia: as raias de conduta descritas pelas leis sociais; as leis de trânsito; as leis comerciais; as leis das dimensões extrafísicas; a Legislogia Pessoal; a lei do maior esforço; a lei da
economia de males; a lei dos direitos interconscienciais; a lei da interassistencialidade; as leis da
Cosmoética; as leis evolutivas.
Filiologia: a recinofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a nosofobia; a neofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ostracismo; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome da impotência aprendida; a recusa de reconhecer os próprios
erros na síndrome da autovitimização; a síndrome do ansiosismo presente nos conflitos íntimos;
a síndrome da mediocrização; a síndrome da Gabriela; a síndrome do Rottweiler.
Maniologia: a mania de achar natural não pensar sobre os problemas.
Mitologia: o mito de a repreensão, mesmo correta, ser prejudicial à criança.
Holotecologia: a hoploteca; a patopensenoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Reeducaciologia; a Recinologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Consciencioterapia; a Paraterapeuticologia; a Criminologia; o Direito; a Paradireitologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica.
Masculinologia: o imprudente; o agressivo; o contraventor; o presidiário; o guarda;
o policial; o advogado; o enfermeiro; o médico; o psiquiatra; o consciencioterapeuta; o reeducador; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo;
o epicon lúcido; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o autodecisor; o reciclante
existencial; o evoluciente; o exemplarista; o intermissivista.
Femininologia: a imprudente; a agressiva; a contraventora; a presidiária; a guarda; a policial; a advogada; a enfermeira; a médica; a psiquiatra; a consciencioterapeuta; a reeducadora;
a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a epicon lúcida; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a autodecisora; a reciclante existencial; a evoluciente; a exemplarista; a intermissivista; a personagem Supernany.
Hominologia: o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens
autocriticus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens direitologus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoprivação providencial = o internamento voluntário em clínica de recuperação de adictos; heteroprivação providencial = a paraextradição interplanetária aplicada
à consciex quando transgredidos os limites da anticosmoética.
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Culturologia: a cultura do deixa disso alimentando a ideia do “erro correto”; a cultura
do gersismo; a cultura da emocionalidade; a cultura da autorreflexão permanente; a cultura da
liberdade cosmoética.
Recursos. Sob a ótica da Terapeuticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, agrupados em 2 tipos, 16 recursos técnicos profiláticos e reeducacionais, compulsórios ou autaplicáveis, promotores de privação providencial:
A. Recursos extraconscienciais:
01. Cirurgias. A intervenção cirúrgica na superação da vivência incorreta com o soma,
como por exemplo, a operação bariátrica.
02. Contenção. Os procedimentos da enfermagem psiquiátrica para limitação física do
paciente em surto agressivo, protegendo-o contra lesões físicas e traumas psíquicos.
03. Demissão. O afastamento profissional evitando acumpliciamentos patológicos ou
mudanças necessárias de rota proexológica.
04. Detenção. A liberdade vigiada, prisão em delegacia ou penitenciária de segurança
máxima para refrear a realização de outros crimes.
05. Doença. As enfermidades físicas exigindo a aquisição de novos hábitos restritivos,
mas reeducacionais.
06. Internação. O isolamento socioambiental para tratamento de vícios ou psicopatologias.
07. Medicamentos. Os remédios direcionados às síndromes de abstinência; os inibidores de apetite; os sossega-leões; os adesivos antitabagismo e os esmaltes antionicofagia.
08. Parapsiquismo. O recesso projetivo ou parapsíquico para evitar dispersão intrafísica.
09. Sanções. As multas financeiras reeducadoras de comportamentos antissociais de negligentes no trânsito e inadimplentes nos compromissos financeiros.
B. Recursos intraconscienciais:
10. Autabsolutismo. A decisão irrevogável da aplicação cosmoética de autoproibições.
11. Autoconfiança. A segurança pessoal na capacidade de autossuperação.
12. Autodiscernimento. A opção pelo discernimento e maturidade nas escolhas e nas
ações.
13.
14.
15.
16.

Autodisciplina. A aplicação evolutiva da disciplina nas rotinas diárias.
Autovigilância. A observação constante da qualidade dos autopensenes.
Racionalidade. O uso do raciocínio lógico para controlar o emocionalismo.
Volição. O emprego da voliciolina na supressão de comportamentos antievolutivos.

Caracterologia. Conforme a Antidiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 18 causas potenciais, passíveis de demandar privação providencial:
01. Ansiedade. A ineficácia no domínio do psicossoma causando problemas de relacionamentos.
02. Apego. A dificuldade de desvinculação vivenciado na síndrome do ninho vazio.
03. Autocorrupção. A falta de limites nos comportamentos autodestrutivos.
04. Criminologia. As ações criminosas de qualquer natureza causando múltiplas e profundas perdas para o criminoso.
05. Desgosto. O foco na frustração, estagnando o processo de superação.
06. Esbanjamento. O gasto financeiro compulsivo e irracional.
07. Excessos. O exagero nas drogadições ou comportamentos sexuais abusivos.
08. Fechadismo. A indisposição íntima para descartar as imaturidades pessoais.
09. Ganância. As ações anticosmoéticas na obtenção de recursos financeiros.
10. Imaturidade. A falta da inteligência evolutiva mantendo ações imaturas.
11. Impulsividade. As ações impensadas causando consequências desastrosas.
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12. Imprudência. A falta de reflexão sobre os benefícios das normas de conduta e segurança.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Indecisão. A fraqueza de decisão impossibilitando a recin necessária.
Luto. A falta de superação do luto causando assédios interdimensionais.
Monoideísmo. A ideia fixa ocasionadora de evocações patológicas.
Pensenes. A anarquia pensênica, causando desordem nos comportamentos.
Recidiva. As diversas recaídas na autossuperação de trafar.
Teimosia. A birra infantil no adulto, mantendo a sustentação no erro.

Imaturidade. Pelos critérios da Autovitimologia, a privação, apesar de providencial, pode ocasionar reclamação, autovitimização e mesmo revolta da conscin cerceada, devido à monovisão circunstancial, falta de autorreflexão e de predisponibilidade íntima para a recin.
Repetição. Pelos critérios da Autorreeducaciologia, frequentemente, apenas a reiteração
do cerceamento, levará a conscin à autocompreensão dos benefícios da decisão tomada, enquanto
oportunidade de minimizar os efeitos da própria imaturidade consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a privação providencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autoultimato cosmoético: Megadecidologia; Homeostático.
04. Bônus do não: Crescendologia; Neutro.
05. Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
06. Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Irrenunciabilidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
09. Lastro subumano: Evoluciologia; Nosográfico.
10. Lição recicladora: Seriexologia; Neutro.
11. Limite inteligente: Holomaturologia; Homeostático.
12. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
13. Renúncia cosmoética: Anticonflitologia; Homeostático.
14. Separação unificadora: Cosmovisiologia; Homeostático.
15. Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.

A PRIVAÇÃO PROVIDENCIAL É RECURSO ÚTIL PARA
A REEDUCAÇÃO DA ANTICOSMOÉTICA DO PRÉ-SERENÃO
VULGAR. A LIBERDADE CONSCIENCIAL É EDIFICADA PELA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA E O AUTODISCERNIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou privações providenciais circunstanciadas a você? Já se autoprivou para superar algum traço ou comportamento antievolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Costa, Cláudio; Evolução em Cadeia: Reciclagem de um Presidiário pela Tenepes; colaboração Susane
Morais; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Luiza Rezende; et al.; 200 p.; 28 caps.; 1 E-mail; 33 enus.; 15 filmes; 1 foto;
1 tab.; 1 website; glos. 300 termos; 46 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 8 a 123.
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2. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 78,
508, 892 e 914.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 450.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes
trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR;
2009; páginas 177, 196, 288, 289 e 301.

F. S. S.
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PROATIVIDADE INVEXOLÓGICA
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A proatividade invexológica é a postura de a conscin inversora, homem ou
mulher, antecipar as metas e os desafios evolutivos e não se deixar acomodar pelos hábitos
autocorruptos, típicos da fase do porão consciencial, agindo de maneira profilática, focado na
mudança de patamar interassistencial e no cumprimento da proéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra proativo vem do idioma Inglês, proactive, sendo formada pela
união do prefixo pro, do idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol de”,
e o elemento de composição ativa,do idioma Latim, activus, “ativo; que age; que tem significação
ativa”. Apareceu em 1993. O vocábulo inversão provém do mesmo idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter, transtornar”. Surgiu no Século XIX. O termo existencial procede igualmente do idioma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu também no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Postura proativa invexológica. 2. Anticomodismo invexológico.
3. Comprometimento proexológico do inversor.
Neologia. As 3 expressões compostas proatividade invexológica, proatividade invexológica primária e proatividade invexológica avançada são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 1. Comodismo invexológico. 2. Proatividade recexológica. 3. Postergação da invéxis. 4. Decidofobia invexológica.
Estrangeirismologia: a disponibilidade interassistencial full time; o know how adquirido
através da proatividade cotidiana; as chances evolutivas revelando expertises intermissivas desconhecidas até então.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualificação interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proatividade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os autevoluciopensenes; a autevoluciopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene invexológico sendo catalisador de recins; o holopensene invexológico
potencializando o voluntariado conscienciológico; o holopensene pessoal da autodespertometria;
as reuniões do grupo de inversores existenciais (Grinvex) auxiliando na manutenção do holopensene invexológico pessoal; o padrão pensênico sadio do(a) inversor(a) gerando mudanças multidimensionais silenciosas.
Fatologia: a proatividade invexológica; a teática invexológica calçando as escolhas maduras desde a juventude; o megatrafor enquanto locomotiva interassistencial magna; o epicentrismo de atividades interassistenciais; a atuação no papel de coordenador(a) do Grinvex capaz de
qualificar a interassistencialidade da conscin inversora; a convergência dos esforços do(a) inversor(a) focados na proéxis pessoal; a coragem evolutiva para realizar os autenfrentamentos cotidianos; o exemplarismo invexológico catalisando mudanças grupocármicas; a priorização das amizades evolutivas; a autodeterminação tarística; a postura semperaprendente; a priorização da docência conscienciológica pelo inversor(a); a superação do porão consciencial até os 26 anos; as
posturas profiláticas frente aos mata-burros da invéxis; a desperticidade antes dos 40 anos; a rotina útil balizando as mudanças de patamar intraconsciencial; o continuísmo necessário para o ple-
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no cumprimento da programação existencial; a autolapidação diária do diamante bruto intraconsciencial através da teática cosmoética (Autocoerenciologia); a responsabilidade multidimensional
assumida pelo inversor ou inversora existencial proativo; a autoconfiança enquanto fruto das realizações interassistenciais cotidianas; a acabativa falha revelando trafares a serem trabalhados;
a desdramatização das reciclagens intraconscienciais críticas; o planejamento otimizador dos autesforços e potencializador dos autodesempenhos; o invexograma sendo referencial técnico para
qualificação invexológica pessoal; o maxiplanejamento invexológico enquanto ferramenta evolutiva prioritária; a acuidade mentalsomática alcançada durante a escrita de gescons conscienciológicas; a autorganização enquanto atributo desassediador prioritário para o(a) aplicante da técnica
da invéxis; a autossuperação do megatrafar pessoal ainda na fase preparatória da proéxis; o uso
pró-evolutivo dos aportes recebidos nessa existência intrafísica; os cursos Formação do Invexólogo, Teoria e Prática da Inversão Existencial, Prática da Tridotação na Invéxis e Currículo do Inversor Existencial, oferecidos pela Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS), auxiliando o aplicante da técnica; o exemplarismo dos inversores e inversoras veteranos auxiliando os inversores e inversoras jejunos; a ousadia invexológica atratora de neoverpons; o Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS) enquanto catalizador de recins críticas
prioritárias.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático auxiliando na manutenção do
megafoco proexológico; a iscagem lúcida enquanto meta da conscin inversora; os amparadores de
função auxiliando os inversores interessados na qualificação interassistencial pessoal; o impacto
multidimensional causado pela conscin posicionada enquanto inversor(a); o trabalho com as bioenergias auxiliando na homeostase pessoal; a recuperação de cons magnos através das ações sinérgicas cotidianas; a liderança multidimensional exercida pelo inversor ou inversora; a afinização com o amparador extrafísico devido ao hábito interassistencial no dia a dia; o acoplamento
energético hígido existente entre o amparador de função e o invexólogo proativo; a conscin desreprimida quanto ao uso do parapsiquismo interassistencial em qualquer circunstância; o desenvolvimento da autorretrocognição sadia resultante da autopesquisa; a autodisponibilização interassistencial das energias conscienciais (ECs) pessoais para qualquer consciência necessitada; a autoconscientização multidimensional (AM) enquanto patamar fundamental para se atingir o autodesassédio permanente lúcido; a ampliação da lucidez extrafísica devido ao emprego de técnicas
projetivas; a projetabilidade lúcida (PL) trazendo insights referentes às recins prioritárias; a projetabilidade lúcida enquanto oportunidade interassistencial junto às consciências mais evoluídas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holomaturidadehiperacuidaderecuperação de cons
magnos; o sinergismo invéxis-compléxis; o sinergismo autodecisões sincerasamparo de função;
o sinergismo automotivação proexológicaautodisciplina invexológica; o sinergismo autoconsciência intermissivaautoprofilaxia proexológica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD); o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio “se não presta, não adianta fazer
maquilagem”; o princípio pessoal do aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto profilaxia e terapêutica
das posturas comodistas; os autocomprometimentos pró-evolutivos a 2 estabelecidos no Código
Duplista de Cosmoética (CDC); a proatividade do inversor para cumprir o Código Grupal de
Cosmoética (CGC) estabelecido entre integrantes do Grinvex.
Teoriologia: a teoria da maximoréxis; a teoria da agilização evolutiva consciente; a teoria do megacompléxis; a teoria da reurbex; a teoria dos tempos dos Cursos Intermissivos (CIs);
a teoria da colheita intermissiva.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica de autorreflexão de
5 horas; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica do autoinvexograma; as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do ano invexológico;
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a técnica da tenepes.
Voluntariologia: o voluntariado proativo das Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
os voluntários participantes do Grinvex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invísivel da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito halo das autodecisões na fase preparatória da proéxis; o efeito reeducador do autexemplarismo no grupocarma; os efeitos benéficos do EV na lucidez cotidiana do
inversor; o efeito motivador das pequenas conquistas viabilizando grandes feitos; os efeitos
proexológicos das amizades intermissivas.
Ciclologia: o ciclograma parapsíquico CI-tenepes-epicentrismo-desperticidade-compléxis; o ciclo recéxis-recin; o ciclo autorado gesconológicoautorrevezamento seriexológico; o ciclo sementeira intrafísicacolheita extrafísica.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio prioritário objeto (consciência)-objetivo (proéxis); o binômio autodesempenho proexológicoautocuidado holossomático; o binômio teática-verbação; o binômio Autoinvexologia-Autoprofilaxiologia; o binômio autoincorrupção-anticonflitividade.
Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene; a interação êxito na proéxissaldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a interação Autoconscienciometrologia (traços conscienciais)-Interassistenciologia (necessidades evolutivas).
Crescendologia: o crescendo CI-invéxis-compléxis-euforex-neoparaprocedência.
Trinomiologia: o trinômio plano A–plano Bplano C; o trinômio planejamento-realização-avaliação; o trinômio inversor-tenepessista-epicon (triatletismo consciencial).
Polinomiologia: o polinômio habilidade-treino-competência-maestria.
Antagonismologia: o antagonismo prevenção / remediação; o antagonismo correr atrás
/ deixar para lá; o antagonismo iniciativa / acabativa.
Paradoxologia: o paradoxo invexológico maturidade extrafísica–inexperiência intrafísica.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada desde a juventude.
Filiologia: a invexofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a desafiofilia.
Fobiologia: a errofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da mediocrização consciencial; a evitação da
síndrome de Gabriela; o antagonismo à síndrome do bon vivant; a superação da síndrome do estrangeiro (SEST).
Mitologia: o mito do inversor perfeito.
Holotecologia: a invexoteca; a proexoteca; a volicioteca; a assistencioteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Autoinvexometrologia; a Invexopensenologia;
a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Megaconvergenciologia; a Autoproexogramologia;
a Reurbexologia; a Evoluciologia; a Autocosmoeticologia; a Autoparaprofilaxiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os jovens participantes dos Grinvexes.
Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o conscienciólogo; o autoconscienciômetra; o autoconsciencioterapeuta; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o in-
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versor existencial; o inversor-professor; o inversor-líder; o inversor-autor; o inversor-verbetógrafo; o inversor-tenepessista; o inversor-epicon; o inversor-completista; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora inata; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a intermissivista; a consciencióloga; a autoconscienciômetra; a autoconsciencioterapeuta; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a inversora existencial; a inversora-professora; a inversora-líder; a inversora-autora; a inversora-verbetógrafa; a inversora-tenepessista; a inversora-epicon; a inversora-completista; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens vigilans;
o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: proatividade invexológica primária = a do inversor ou inversora jejuno(a), focado(a) no estudo das bases técnicas da invéxis; proatividade invexológica avançada
= a do inversor ou inversora veterano(a) e proativo(a), propositor(a) de neoverpons conscienciológicas.
Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da intelectualidade precoce.
Traforologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem
alfabética, 35 trafores potencializadores da proatividade invexológica:
01. Acalmia.
02. Acuidade.
03. Assistencialidade.
04. Audácia.
05. Autoconfiança.
06. Autocrítica.
07. Cientificidade.
08. Comprometimento.
09. Concentração.
10. Continuísmo.
11. Coragem.
12. Criatividade.
13. Desdramatização.
14. Despojamento.
15. Determinação.
16. Dinamismo.
17. Disciplina.
18. Empreendedorismo.
19. Epicentrismo.
20. Exemplarismo.
21. Flexibilidade.
22. Liderança.
23. Objetividade.
24. Organização.
25. Otimismo realista.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Paciência.
Posicionamento.
Pragmatismo.
Priorização.
Profissionalidade.
Racionalidade.
Reciclofilia.
Resolutividade.
Tecnicidade.
Vontade inquebrantável.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a proatividade invexológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Antidispersão invexológica: Invexologia; Homeostático.
03. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
04. Autolucidez antecipada: Autolucidologia; Homeostático.
05. Autoprofilaxia proexológica: Autoproexogramologia; Homeostático.
06. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
07. Conscin proativa: Autodeterminologia; Homeostático.
08. Cultura invexológica: Invexologia; Homeostático.
09. Invexograma: Invexometrologia; Neutro.
10. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
11. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
12. Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Propulsor da invéxis: Invexometrologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A PROATIVIDADE INVEXOLÓGICA AUXILIA A CONSCIN
ATILADA NA MANUTENÇÃO DE AUTOPADRÕES HOMEOSTÁTICOS OBJETIVANDO A MUDANÇA DE PATAMAR
INTERASSISTENCIAL E O COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, inversor ou inversora, já assumiu postura proativa diante da própria evolução? Quais medidas vem utilizando para qualificar tal manifestação?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos.
155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 15 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.

J. P. P.
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PROCEDIMENTO COMPOSTO
(PROCEDIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O procedimento composto é o ato ou efeito de proceder de determinada maneira, de agir, de portar-se ou de conduzir-se metodicamente de modo complexo como técnica de
potencialização do apuro e eficácia das investigações em andamento.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo proceder deriva do idioma Latim, procedere, “ir à frente; avançar;
progredir; sair de; aparecer; crescer; desenvolver-se; nascer; suceder; acontecer; ter bom êxito;
sair-se bem; aproveitar a; ser útil para”. As palavras proceder e procedimento surgiram no Século
XIV. O vocábulo composto vem do mesmo idioma Latim, compitus, particípio passado de componere, “compor; por juntamente, de reserva; juntar; reunir; edificar; construir; fazer”. Apareceu
no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Procedimento complexo. 2. Procedimento integrativo. 3. Procedimento cosmovisiológico. 4. Processamento composto. 5. Comportamento composto. 6. Conduta
composta.
Neologia. As duas expressões compostas procedimento composto físico e procedimento
composto extrafísico são neologismos técnicos da Procedimentologia.
Antonimologia: 1. Procedimento simples. 2. Procedimento singelo. 3. Procedimento
simplório. 4. Comportamento simples. 5. Conduta simples.
Estrangeirismologia: o modus faciendi; o modus operandi; o Pesquisarium; o portfolio
de procedimentos pessoais.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das escolhas pesquisísticas evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Procedimentologia; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; o holopensene da sistematicidade.
Fatologia: o procedimento composto; o procedimento simples do ato de autopensenizar;
o procedimento composto do ato de tomar o copo de água; a partir do princípio de a consciência
ser complexa, a evolução consciencial está assentada em procedimentos compostos; os procedimentos simples predominando na fase preparatória da vida humana; os procedimentos compostos
predominando na fase executiva da vida humana; as subdivisões do procedimento composto; os
passos necessários para a resolução do problema; as etapas essenciais para a realização da tarefa;
os recursos requeridos para a operacionalização de cada fase; o número de ações em cada estágio
executivo; a combinação de atos repetidos e atos distintos; a conciliação de operações simultâneas
e operações sucessivas; a série de condutas conexas e confluentes para a conclusão eficaz do procedimento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os procedimentos humanos, envolvendo o parapsiquismo em geral,
compostos em função da multidimensionalidade da consciência; os procedimentos da ofiex pessoal mais complexos se comparados aos procedimentos exigidos pelas práticas da tenepes; a complexidade dos procedimentos multidimensionais.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Holofilosofia-Principiologia-Autexperimentologia; o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo autevolutivo vontade inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática; o sinergismo pensenização focada–conteúdo tarístico–expressão didática;
o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; o sinergismo dos atos ordenados, sucessivos e interligados objetivando a meta comum.
Principiologia: o princípio da autopesquisa; o princípio da descrença; o princípio da
evolução; o princípio falacioso da pesquisa não-participativa; o princípio de causa e efeito;
o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário evolutivo; os princípios da Holofilosofia; os
princípios da Cosmoeticologia; o princípio da quantidade com qualidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado.
Teoriologia: o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%).
Tecnologia: a técnica de viver coerentemente; as técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação; as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de
resgate da responsabilidade evolutiva; a Paratecnologia Intelectiva Assistencial; a habilidade
paratécnica, intelectual, pessoal; os paraconstructos-chave na Paratecnologia da intelecção;
a Paratecnologia da macrossomaticidade; a paratécnica da ofiex; os frutos da técnica das 5 horas de reflexão; o manejo técnico dos procedimentos.
Voluntariologia: o voluntário teático da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico básico da existência diuturna; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: o efeito de cada elemento do procedimento composto na qualificação do resultado final.
Ciclologia: o ciclo procedimentos iniciais–procedimentos conclusivos.
Binomiologia: o binômio procedimentos simples–procedimentos complexos; o binômio
procedimentos primários–procedimentos secundários; o binômio procedimentos fundamentais–
–procedimentos eletivos; o binômio procedimentos intraconscienciais–procedimentos extraconscienciais; o binômio procedimentos teóricos–procedimentos práticos.
Interaciologia: a interação sequência cronológica–disposição proxêmica.
Crescendologia: o crescendo procedimento primitivo–procedimento composto.
Trinomiologia: o trinômio Cosmos-consciência-energia; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos;
o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio pesquisa-achado-debate.
Polinomiologia: o polinômio procedimentos somáticos–procedimentos energossomáticos–procedimentos psicossomáticos–procedimentos mentaissomáticos.
Antagonismologia: o antagonismo procedimento profissional / procedimento amador;
o antagonismo procedimento racional / procedimento emocional; o antagonismo procedimento
autoconsciente / procedimento irrefletido; o antagonismo procedimento assertivo / procedimento
ambíguo; o antagonismo procedimento legal / procedimento ilegal; o antagonismo procedimento
prolífico / procedimento inócuo; o antagonismo procedimento interassistencial / procedimento
bélico; o antagonismo procedimentos centrípetos / procedimentos centrífugos; o antagonismo
procedimentos inovadores / procedimentos obsoletos; o antagonismo procedimentos fisiológicos
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/ procedimentos antifisiológicos; o antagonismo procedimentos cosmoéticos / procedimentos
anticosmoéticos.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;
a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a gnosiofilia; a paratecnofilia; a intelectofilia; a cienciofilia.
Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a
experimentoteca; a assistencioteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Procedimentologia; a Autexperimentologia; a Paratecnologia;
a Conscienciometrologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Etologia;
a Autocogniciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens processor; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens
cosmovisiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: procedimento composto físico = o ato de se comunicar; procedimento
composto extrafísico = a ação de a conscin sair temporariamente do corpo humano por meio da
projeção consciente.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia.
Tabelologia. Sob a ótica da Procedimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela com 20 cotejos entre procedimentos simples e procedimentos compostos, em geral:
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Tabela – Procedimentos Simples / Procedimentos Compostos
Nos

Procedimentos Simples

Procedimentos Compostos

01.

Amar

Adquirir senso universalista

02.

Assim

Desassim

03.

Autoculpa

Recomposição grupocármica

04.

Caminhar

Volitar

05.

Clarividência

Pangrafia

06.

Comer

Degustar

07.

Comover

Esclarecer

08.

Conversar

Debater

09.

Emoção

Sentimento elevado

10.

EV

Megaeuforização

11.

Falar

Redigir

12.

Ler

Estudar

13.

Medo

Ousadia cosmoética

14.

Método filosófico

Método científico

15.

Orgasmo

Holorgasmo

16.

Plantar

Cultivar

17.

Preguiça

Autesforço

18.

Processo teórico

Processo teático

19.

Sensação orgânica

Parapercepção

20.

Ver

Observar
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o procedimento composto, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amostragem conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
02. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Conceito técnico: Autopesquisologia; Neutro.
05. Corte da realidade: Autopesquisologia; Neutro.
06. Directrix: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
08. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
09. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
10. Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
11. Pré-Análise: Pesquisologia; Neutro.
12. Procedimento extrapauta: Autopesquisologia; Neutro.
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13. Procedimento técnico-administrativo: Procedimentologia; Neutro.
14. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
15. Técnica dos 100 procedimentos: Autexperimentologia; Homeostático.

A VIDA CONSCIENCIAL MAIS RICA É AQUELA NA QUAL
PREDOMINAM OS PROCEDIMENTOS COMPOSTOS FUNDAMENTAIS, LÓGICOS, COSMOÉTICOS, PRODUTIVOS,
INTERASSISTENCIAIS, EVOLUTIVOS E PRIORITÁRIOS.
Questionologia. A vida para você, leitor ou leitora, vem sendo desenvolvida com a predominância de procedimentos singelos ou complexos? Por qual razão?
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PROCEDIMENTO EXTRAPAUTA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O procedimento extrapauta é o ato ou efeito de proceder de determinada
maneira, de agir, de portar-se ou de conduzir-se metodicamente de modo diferente, inusual, fora
da rotina das pesquisas habituais e dos trâmites estabelecidos ou convencionados, como técnica
de inovação e potencialização do apuro e eficácia das investigações em andamento.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo proceder deriva do idioma Latim, procedere, “ir à frente; avançar;
progredir; sair de; aparecer; crescer; desenvolver-se; nascer; suceder; acontecer; ter bom êxito;
sair-se bem; aproveitar a; ser útil para”. As palavras proceder e procedimento surgiram no Século
XIV. O prefixo extra provém do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de; por
exceção”. O vocábulo pauta vem do idioma Latim Medieval, pacta, de pactus, “fixado; fincado;
convênio; pacto”, particípio passado de pangere, “fincar; cravar; espetar; traçar em cera; escrever;
compor; prometer; convencionar; ajustar; concordar a respeito de; prometer em casamento;
receber promessa de”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Técnica procedimental diversificada. 2. Abordagem técnica diferente. 3. Regra nova de pesquisa. 4. Prática investigativa inovadora. 5. Procedimento técnico não
convencional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo procedimento: autoprocedimento; neoprocedimento; paraprocedimento; procedência; procedente; proceder;
procedida; procedido; procedimental; Procedimentologia; procedura; procedural.
Neologia. As 3 expressões compostas procedimento extrapauta, procedimento extrapauta pessoal e procedimento extrapauta grupal são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Procedimento técnico convencional. 2. Método pesquisístico habitual. 3. Prática pesquisística usual.
Estrangeirismologia: o Pesquisarium; o insight; o plus pesquisístico; o upgrade;
o zoom.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades pesquisísticas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os lateropensenes; a lateropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade; o abertismo autopensênico; o neobloco pensênico invulgar.
Fatologia: o procedimento extrapauta; a abordagem pesquisística diferente; o ângulo de
abordagem inusitado; o novo agente de abordagem; a nova unidade analítica; a condição extra;
o método insólito; o procedimento incomum; a nuança surpreendente; a extrapauta no universo
das pesquisas; a neotese; a neovertente; o emprego da intercalação; a mudança do esquematismo;
a exegese ainda não tentada; a saída para novos espaços fora dos contingenciamentos condicionantes; a libertação das injunções ultrapassadas; o lançamento do bumerangue ideativo com retorno imprevisto; a demanda da realidade inescapável mas ainda não identificada; o raciocínio lateral; o revisionismo das práticas de pesquisa; a substituição dos agentes pesquisísticos; as tentativas de renovação ainda não testadas; o raciocínio assimétrico; os novos objetivos propositivos;
as demandas das antiutopias racionais; a ultrapassagem do impérvio, do inacessível e do impenetrável; a trajetória para o ignoto; a análise das linhas opostas; a saída ousada da cronicificação das
hipóteses; a excogitação ainda não testada; a entrada em contextos ainda não exauridos; a saída da
zona de conforto; o pagamento do ônus pela neoverpon; o encaminhamento por outros vieses;
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a descoberta de outras alternativas; a renovação dos meios para atingir os mesmos fins; o resgate
de recursos minimizados, bagatelizados, relativizados e negados; os atos de zapear, twittear, blogar, orkutar e internetiar enriquecendo as buscas de novas pistas, indícios, vestígios, marcas e indicações; a consulta a profissionais de outras áreas; a descoberta de neoprocedimentos relevantes
a serem incorporados à autorrotina pesquisística.
Parafatologia: a extrafisicalidade como território inexplorado para os pesquisadores
convencionais; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os auditores extrafísicos da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o extrapolacionismo parapsíquico revelando neoprocedimentos pesquisísticos inimaginados.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio popular “quem procura, acha”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a consideração da técnica secundária; a técnica da exaustividade pesquisística.
Voluntariologia: o voluntariado da pesquisa teática multidimensional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos dos procedimentos extrapautas exitosos na construção de novas
metodologias de pesquisa.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do arrojo pesquisístico.
Ciclologia: o ciclo tentativas-acerto; o ciclo da obsolescência tecnológica.
Enumerologia: a extrapauta; a atipicidade; a singularidade; a surpreendência; o incogitado; o adventício; a extrapolação.
Binomiologia: o binômio inteligência-empenho; o binômio ousadia criativa–megafoco.
Interaciologia: a interação da retrovinculação com a neovinculação.
Trinomiologia: o trinômio flexibilidade-cosmovisão-heurística.
Antagonismologia: o antagonismo procedimento extrapauta / procedimento habitual.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;
a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a gnosiofilia; a paratecnofilia; a intelectofilia; a cienciofilia.
Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a energossomatoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca;
a experimentoteca; a assistencioteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Extrapautologia; a Tematologia; a Argumentologia; a Confrontologia; a Metodologia; a Recexologia; a Mentalsomatologia; a Determinologia; a Holomaturologia; a Cosmanaliticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens processor; o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens
cosmovisiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: procedimento extrapauta pessoal = o ato de proceder inovações tecnicamente de modo restrito, intrafisicamente; procedimento extrapauta grupal = o ato de proceder
inovações tecnicamente de modo amplo, paraperceptivamente.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o procedimento extrapauta, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amostragem conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
02. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
05. Corte da realidade: Autopesquisologia; Neutro.
06. Curiosologia: Autopesquisologia; Neutro.
07. Fato orientador: Pesquisologia; Neutro.
08. Impasse na pesquisa: Autopesquisologia; Neutro.
09. Omniquestionamento: Pesquisologia; Neutro.
10. Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
11. Ponto cego: Autopesquisologia; Nosográfico.
12. Pré-Análise: Pesquisologia; Neutro.
13. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
14. Técnica conscienciológica curiosa: Autopesquisologia; Homeostático.
15. Zetética: Autopesquisologia; Homeostático.

O PROCEDIMENTO EXTRAPAUTA APLICADO ÀS PESQUISAS PODE SUSCITAR MÚLTIPLOS VIESES NOVOS ÀS INDAGAÇÕES DA PESQUISADORA OU DO PESQUISADOR
ATENTO, AMPLIANDO A ORIGINALIDADE DA PESQUISA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o procedimento extrapauta nas próprias
pesquisas? Já aplicou tal técnica investigativa?
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PROCEDIMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
(PROCEDIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O procedimento técnico-administrativo é o ato ou efeito de proceder, de
agir, de portar-se ou de conduzir-se metodicamente segundo os trâmites inteligentes e funcionais
estabelecidos, ou o conjunto de padrões para a manutenção e o desenvolvimento da gestão, em
qualquer área de atividade humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo proceder deriva do idioma Latim, procedere, “ir à frente; avançar;
progredir; sair de; aparecer; crescer; desenvolver-se; nascer; suceder; acontecer; ter bom êxito;
sair-se bem; aproveitar a; ser útil para”. As palavras proceder e procedimento surgiram no Século
XIV. O vocábulo técnico procede do idioma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao
saber, ao conhecimento ou à prática de determinada profissão”. Apareceu no Século XVIII. O termo administrativo vem do idioma Latim, administrativus, “quem é apto, próprio para dirigir negócios; relativo à administração”, através do idioma Francês, administratif. Surgiu no mesmo Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Procedimento técnico-organizacional. 2. Sistematização técnico-administrativa. 3. Operacionalidade técnico-administrativa. 4. Conduta-padrão técnico-administrativa. 5. Postura técnico-administrativa.
Neologia. As 4 expressões compostas procedimento técnico-administrativo, procedimento técnico-administrativo egocármico, procedimento técnico-administrativo grupocármico e procedimento técnico-administrativo policármico são neologismos técnicos da Procedimentologia.
Antonimologia: 1. Procedimento social pessoal. 2. Procedimento parapsíquico pessoal.
Estrangeirismologia: o modus operandi técnico-administrativo; o modus faciendi técnico-administrativo; o Pesquisarium; o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da percuciência administrativa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da administração humana; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a teaticidade; o 1% da teoria e os 99% da autovivência técnica; os padrões
dos procedimentos técnico-administrativos; a viabilização dos procedimentos técnico-administrativos; o procedimento de atuação no desenvolvimento da gestão; os manuais de procedimentos
técnico-administrativos; o conjunto dos procedimentos; a repetição determinada dos procedimentos; a segurança íntima nos procedimentos técnico-administrativos do executivo ou gestor; o sincronismo dos procedimentos evolutivos; a manutenção e desenvolvimento das construções da
proéxis; os procedimentos básicos; os procedimentos públicos; os procedimentos corretos; os procedimentos específicos; o fluxo dinâmico e inteligente dos procedimentos técnico-administrativos; os neoprocedimentos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os paraprocedimentos ou procedimentos parapsíquicos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Ciência-Tecnologia.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio evolutivo da excelência laboral.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias da Administrativologia.
Tecnologia: o procedimento técnico-administrativo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gestores.
Efeitologia: os efeitos da desburocratização na eficiência administrativa; os efeitos da
infraestrutura otimizada na eficácia procedimental.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas técnicas conscienciológicas.
Ciclologia: o ciclo implantar neoprocedimentos–treinar competências–acompanhar resultados.
Enumerologia: os procedimentos metódicos; os procedimentos cosmoéticos; os procedimentos lógicos; os procedimentos repetíveis; os procedimentos modelares; os procedimentos
restauradores; os procedimentos exaustivos.
Binomiologia: o binômio Cosmoeticologia-Tecnologia.
Interaciologia: a interação procedimentos simples–procedimentos complexos; a interação procedimentos centrípetos–procedimentos centrífugos; a interação procedimentos regulares–
–procedimentos eventuais; a interação procedimentos obrigatórios–procedimentos opcionais;
a interação procedimentos preventivos–procedimentos restauradores; a interação procedimentos
intrafísicos–procedimentos multidimensionais.
Crescendologia: o crescendo instinto-pesquisa-técnica.
Trinomiologia: o trinômio organizacional organograma-fluxograma-cronograma; os
desvarios inebriantes derivados do trinômio poder-prestígio-posição.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-cientificidade-tecnicidade-prioridade.
Antagonismologia: o antagonismo procedimento profissional / procedimento amador;
o antagonismo procedimento racional / procedimento emocional; o antagonismo procedimento
autoconsciente / procedimento irrefletido; o antagonismo procedimento assertivo / procedimento
ambíguo; o antagonismo procedimento legal / procedimento ilegal; o antagonismo procedimento
prolífico / procedimento inócuo; o antagonismo procedimento interassistencial / procedimento
bélico.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia;
a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço administrativo.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a gnosiofilia; a paratecnofilia; a intelectofilia; a cienciofilia.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a tecnoteca; a administrativoteca.
Interdisciplinologia: a Procedimentologia; a Autexperimentologia; a Tecnologia; a Paratecnologia; a Metodologia; a Mentalsomatologia; a Determinologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmanaliticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

Enciclopédia da Conscienciologia

18150

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens
experimentor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: procedimento técnico-administrativo egocármico = o padrão da gestão
das atividades proexológicas pessoais; procedimento técnico-administrativo grupocármico
= o padrão da gestão dos interesses e sobrevivência da família nuclear; procedimento técnico-administrativo policármico = o padrão da gestão da Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Culturologia: a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da Tecnologia; a cultura da
Administração.
Taxologia. Sob a ótica da Procedimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
posturas otimizadoras dos procedimentos técnico-administrativos em geral:
01. Atualizar a instrumentalização.
02. Conceber neoideias.
03. Consultar a Internet.
04. Destacar tópicos de pesquisas.
05. Inventariar os resultados dos trabalhos.
06. Ler os veículos de comunicação.
07. Listar enumerações técnicas.
08. Reinvestigar as novidades da praça.
09. Reverificar o fluxograma das atividades.
10. Testar os resultados interassistenciais dos esforços.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o procedimento técnico-administrativo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
02. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
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Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Detalhe irretocável: Autodiscernimentologia; Neutro.
Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
Procedimento extrapauta: Autopesquisologia; Neutro.
Quebra de regras: Recexologia; Neutro.
Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
Segurança extra: Pesquisologia; Neutro.
Técnica dos 100 procedimentos: Autexperimentologia; Homeostático.
Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.

TANTO OS GESTORES, TÉCNICOS DE ADMINISTRAÇÃO,
QUANTO OS PROCEDIMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS CAPAZES DE DINAMIZAR A EVOLUÇÃO DAS REALIZAÇÕES HUMANAS, EXIGEM RECICLAGENS CONSTANTES.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os procedimentos técnico-administrativos em geral? Você demonstra interesse nas renovações dos próprios procedimentos?

Enciclopédia da Conscienciologia

18152

PROCRASTINAÇÃO DANOSA
(AUTORGANIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A procrastinação danosa é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher,
adiar tarefas essenciais para o momento evolutivo pessoal, podendo causar prejuízos holossomáticos e comprometimento proexológico.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo procrastinação vem do idioma Latim, procrastinatio, “procrastinação”. Surgiu no Século XIX. A palavra danosa deriva também do idioma Latim, damnosus,
“que causa dano; nocivo; prejudicial; perigoso; que gasta muito; pródigo; que sofreu dano; prejuízo”. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Procrastinação antievolutiva. 2. Adiamento nocivo. 3. Protelamento
pernicioso. 4. Atraso prejudicial. 5. Morosidade danosa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo procrastinação: antiprocrastinação; autoprocrastinação; heteroprocrastinação; megaprocrastinação; miniprocrastinação; procrastinada; procrastinado; procrastinador; procrastinadora; procrastinar;
procrastinável.
Neologia. As duas expressões compostas procrastinação danosa egocármica e procrastinação danosa grupocármica são neologismos técnicos da Autorganizaciologia.
Antonimologia: 1. Adiantamento compulsório. 2. Realização proativa. 3. Evolução favorável. 4. Apressamento conveniente. 5. Antecipação auspiciosa. 6. Ação preventiva. 7. Ação
no tempo certo.
Estrangeirismologia: a procrastinação sine die das realizações.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da procrastinação; os patopensenes; a patopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os pensenes individuais e grupais; os ociopensenes;
a ociopensenidade; os holopensenes involutivos; a holopensenidade involutiva; os morfopensenes; a morfopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os mesopensenes; a mesopensenidade; os condicionamentos intrafísicos gerados pela pressão holopensênica da Socin Patológica;
os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a procrastinação danosa; o autassédio; o egoísmo nas interrelações conscienciais; o atraso anticosmoético; o entrave assistencial; o conforto involutivo; a zona de conforto
priorizada; as atitudes acomodadas; o planejamento supérfluo; o posicionamento egoico; a intencionalidade débil; as decisões adiadas; os objetivos incertos; a comunicabilidade de única via;
a comunicabilidade restrita; a comunicabilidade desinteressada; a incompreensão da assistência;
a dificuldade de autenfrentamento; o caminho mais fácil; a dramatização para realização de tarefas evolutivas; o desvio de foco; a falta de foco; a lucidez ofuscada; a continuação da mesmice;
a recin adiada; o autengano evolutivo; o avanço no contrafluxo evolutivo; o posicionamento egoista; as interrelações conscienciais conflituosas; o tempo gasto sem rendimento evolutivo;
a idade da superação; a crise de imaturidade; a acomodação pessoal; a lentidão de se colocar em
prática as teorias já admitidas; o inaproveitamento das oportunidades evolutivas; o acerto das decisões; o enfrentamento cosmoético; o posicionamento assistencial; o benefício de mexer no incômodo; o ajuste da bússola intraconsciencial; a busca do pacifismo nas interrelações conscienciais;
a compreensão para assistência por meio da finalização das tarefas evolutivas; as consequências
positivas nas superações dos trafares.

Enciclopédia da Conscienciologia

18153

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o heterassédio;
a descompensação holossomática; a multidimensionalidade ignorada; a comunicação multidimensional interrompida; o parapsiquismo inibido; os parafenômenos bloqueados; a energia consciencial densificada; o desconhecimento das energias conscienciais (ECs); o desconhecimento da
energia patológica; a companhia extrafísica patológica; a falta de defesa energética; a projeção
sem lucidez; a companhia extrafísica sutil; a companhia extrafísica dominadora; a baixa percepção quanto ao amparador extrafísico; a pressão energética dos assediadores de retrovidas; a falta
de percepção parapsíquica às inspirações amparadoras; a ideia inata intermissiva imperceptível;
a harmonização holossomática; a auto e interrassistência restauradas; o conhecimento dos benefícios da mobilização das energias; a companhia extrafísica amparadora; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a ausência do sinergismo dos trafores para superação dos trafares;
o sinergismo autorganização-assertividade; o sinergismo das fôrmas holopensênicas sadias; o sinergismo das conquistas evolutivas paulatinas; o sinergismo efeitos do passado–ações do presente; o sinergismo intraconsciencialidade tíbia–mesologia potente; o sinergismo nocivo dos trafares pessoais; o sinergismo patológico dos erros; o sinergismo dos pensenes; o sinergismo verbo-ação (verbação).
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à evolução consciencial; a ausência do princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); a postura pessoal do princípio de aprender com os erros; o princípio “quanto maior
o tempo em desvio, maior o esforço de retorno à pista”; o princípio cosmoético da autocorreção
imediata após a constatação do erro; o princípio da ampliação do acerto; o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário evolutivo; o princípio da autoincorruptibilidade na identificação
e enfrentamento dos trafares; o princípio da intransferibilidade das autorresponsabilidades pelos
atos cometidos; o princípio da autorreeducaão enquanto reconstrução de si mesmo; o princípio
de não se repetir conscientemente o mesmo erro.
Codigologia: a necessidade de reciclar o código de valores pessoais; a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência do código pessoal de priorização evolutiva; os códigos sociais influenciadores do comportamento.
Teoriologia: a teoria da acomodação evolutiva; a teoria das automimeses; a teoria da
evolução consciencial ignorada; o gap teático perante o Universalismo.
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica de viver evolutivamente por meio da
interassistencialidade; a técnica da tenepes; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica
da desassimilação.
Voluntariologia: o voluntário abridor de caminhos; a condição do voluntário retomador de tarefa; a autoqualificação do voluntário conscienciológico; o investimento na recin qualificando o voluntariado; o voluntariado conscienciológico alavancado pela superação pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; a exposição cosmoética multidimensional do próprio labcon; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Conviviologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometria; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Autodesassediologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: a ampliação do senso de observação enquanto efeito do aprofundamento da
pesquisa; a identificação dos efeitos das escolhas erradas; o efeito assistencial de pensar o melhor para todos; o efeito das escolhas pessoais na vida humana; o efeito de checar as próprias
intenções; a autoconscientização quanto aos efeitos dos atos pessoais; a evitação do efeito bola
de neve nas situações mal resolvidas; o atraso existencial enquanto efeito da procrastinação;
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o efeito ansiolítico de fixar padrão homeostático; o efeito da ponderação da valorização do tempo; o efeito da autoconfiança intelectiva na despreocupação quanto à opinião alheia; o efeito do
posicionamento pessoal cosmoético.
Neossinapsologia: as neossinapses da recin; o estudo e a pesquisa gerando neossinapses; a fixação das neossinapses nas recins; a mudança lógica de pensar a vida humana criando
neossinapses evolutivas; a rotina intelectual e a formação continuada de neossinapses; as neossinapses advindas do enfrentamento de si mesmo.
Ciclologia: o ciclo ego antigo–ego novo inerente à autevolução; o ciclo retroalimentador do holopensene; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo
esforço-conquista-sustentação-domínio; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo amadorismo-profissionalismo.
Enumerologia: a acomodação estagnadora; a autoomissão deficitária; a perda de tempo;
a perda de neoideias; o boicote à gescon; o esbanjamento de oportunidades; o desperdício existencial.
Binomiologia: o binômio ação-reação; o binômio irreflexão-reflexão; o binômio assim-desassim; o binômio sentido parcial–sentido geral; o binômio autoconformismo-anticonformismo; o binômio causa-efeito; o binômio crise-crescimento; o binômio liberdade-responsabilidade;
o binômio rotina-progresso; o binômio tacon-tares; o binômio presente-futuro; o binômio autoconfrontação inventariológica–acerto das prioridades; o binômio fuga de si mesmo–coragem para evoluir.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação coragem evolutiva–amparabilidade; a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação passado-futuro;
a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a interação 1 % de inspiração–99 % de transpiração.
Crescendologia: o crescendo homeostático erro-correção; o crescendo autopesquisístico; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimorar; o crescendo atraso-avanço; o crescendo autesforço-satisfação; o crescendo autodesorganização-autorganização; o crescendo autodisciplina–
–autorganização–neopatamar evolutivo; o crescendo na eliminação das automimeses dispensáveis; o crescendo pequenas viradas–viradas intermediárias–grande virada.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio posicionamento-comportamento-exemplificação; a apuração do trinômio erro-engano-omissão; a atenção ao trinômio causas-concausas-consequência; a autoprofilaxia do trinômio arrependimento-culpas-endividamentos; a identificação do trinômio trafores-trafares-trafais; a opção pelo trinômio erros-correções-acertos; as perdas evolutivas das irrealizações do trinômio curto prazo–médio prazo–
–longuíssimo prazo.
Polinomiologia: o polinômio inteligência somática–inteligência emocional–inteligência
intelectual–inteligência parapsíquica; a superação do polinômio razão-cobranças-rigidez-irritação; o polinômio autorrevisão-autorreeducação-autorreciclagem-autorrespeito; o polinômio
cronobiológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o polinômio autevolutivo lacunas-crises-autossuperações-neopatamares.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo atenção / desatenção;
o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo
personalidade forte / personalidade pusilâmine; o antagonismo assistente / assistido; o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo buscador da evolução / acomodado à ignorância.
Paradoxologia: o paradoxo de muitas facilidades poderem ser patrocinadas pelos assediadores extrafísicos; o paradoxo consciência imperecível–soma perecível; o paradoxo da descoberta do acerto através do erro; o paradoxo de a superação da antiga vulnerabilidade produzir
neoforça; o paradoxo de a zona de conforto gerar desconforto.
Politicologia: a política da desviocracia; a política da retribuição do conhecimento recebido; a política evolutiva pessoal de autossuperação da materialidade; a política do livre arbítrio
pessoal; a política da corruptocracia; a política pessoal para descartar papéis inúteis; a política de
reeducação consciencial; as políticas de reconhecimento e valorização dos autesforços.
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Legislogia: a lei do menor esforço intelectivo; a lei do menor esforço mantendo a consciência na zona de pseudoconforto; a lei do menor esforço para apreender; as leis cósmicas ainda
ignoradas pela Humanidade; a inconsciência quanto à lei do retorno; a lei da libertação evolutiva; a lei da ação e reação agindo sobre as escolhas pessoais.
Filiologia: a desviofilia; a procrastinofilia; a despriorofilia; a ausência da autocriticofilia;
a rotinofilia; a autorganizaciofilia; a recinofilia.
Fobiologia: as fobias atuais com origem em retrovidas; o travão da evoluciofobia; a fobia à autexposição pública; a sociofobia; a neofobia; a necessidade de extinguir a neofobia; a profilaxia da decidofobia.
Sindromologia: a prevenção da síndrome da procrastinação; a síndrome do ansiosismo; a síndrome do buscador borboleta; a síndrome da mesmice consciencial; a síndrome do desperdício de oportunidades e companhias evolutivas; as síndromes silenciosas.
Maniologia: a mania de deixar para depois; a egomania; a mania de procrastinar os hábitos evolutivos; a anulação da mania de postergar; a eliminação da mania de empurrar com a barriga; a insensatez da mania da postergação.
Mitologia: a autescravização aos mitos multimilenares; a reiteração de mitos religiosos;
o mito da falta de tempo; o mito de “já não ter tempo para mudar”; o mito de alguém se recuperar mantendo os mesmos hábitos; o mito de estar velho intrafisicamente para aprender; o mito
pessoal da escrita de livros “não ser para mim”; os mitos culturais milenares.
Holotecologia: a assistencioteca; a biblioteca especializada; a biblioteca virtual; a decidoteca; a pensenoteca; a reeducacioteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Autopriorologia; a Autenfrentamentologia; a Corrupciologia; a Desviologia; a Deficienciologia; a Evitaciologia; a Imaturologia; a Indecidologia; a Evoluciologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin troposférica; a consréu ressomada; a pessoa incoerente; a pessoa
neofóbica; o retardatário evolutivo; o intermissivista inadaptado; a conscin comunitária; a conscin
determinada; a conscin indecisa; a conscin autorganizada.
Masculinologia: o procrastinador; o protelador; o homem egocêntrico infantil; o apático;
o alienado; o perfeccionista; o omisso; o minidissidente ideológico; o pré-serenão vulgar; o incompletista; o desleixado; o displicente; o ansioso; o retardatário da evolução; o ator social; os
professores do corpo docente da Instituição Conscienciocêntrica (IC); os voluntários das ICs;
o reciclante existencial; o estudioso; o pesquisador; o tenepessista; o autenfrentador; o verbetógrafo; o duplista; o evoluciente; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a procrastinadora; a proteladora; a mulher egocêntrica infantil; a apática;
a alienada; a perfeccionista; a omissa; a minidissidente ideológica; a pré-serenona vulgar; a incompletista; a desleixada; a displicente; a ansiosa; a retardatária da evolução; a atriz social; as
professoras do corpo docente da IC; as voluntárias das ICs; a reciclante existencial; a estudiosa;
a pesquisadora; a tenepessista; a autenfrentadora; a verbetógrafa; a duplista; a evoluciente; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens
angustiatus; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens immaturus;
o Homo sapiens parasiticus; o Homo sapiens irregularis; o Homo sapiens alienatus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: procrastinação danosa egocármica = o ato de adiar as próprias recins
inevitáveis, compromentendo o crescimento pessoal; procrastinação danosa grupocármica = o ato
de o grupo postergar as reciclagens necessárias ao crescimento dos integrantes.
Culturologia: a cultura da postergação; a cultura de deixar para amanhã; a cultura da
acomodação; a evitação da cultura de “empurrar com a barriga” os projetos promotores de crises de crescimento; a cultura da dispersividade; a cultura dos idiotismos culturais; a cultura da
longevidade produtiva; a cultura das reciclagens pessoais; a cultura da Conscienciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Organizaciologia, eis, em ordem alfabética, 9 repercussões da
procrastinação danosa passíveis de ocorrerem à conscin incauta:
1. Ansiedade.
2. Autassédio.
3. Bloqueios holochacrais.
4. Depressão.
5. Desperdício de energia consciencial.
6. Desvio proexológico.
7. Estresse.
8. Inconclusão gesconológica.
9. Patologias somáticas.
Terapeuticologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
9 providências úteis para evitar as automanobras dilatórias, próprias da procrastinação danosa:
1. Autovigilância: manter autovigilância ininterrupta.
2. Exequibilidade: fracionar as tarefas previstas.
3. Higiene consciencial: estabelecer limites saudáveis no trabalho.
4. Monitoramento: acompanhar os problemas ocorridos.
5. Objetividade: diminuir a expectativa de desempenhos irrealistas.
6. Priorização: estabelecer as prioridades essenciais.
7. Racionalização: afastar os mitos pessoais.
8. Rotina útil: estabelecer as tarefas básicas continuamente.
9. Tranquilidade: reduzir o nível de ansiedade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a procrastinação danosa, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa falha: Experimentologia; Nosográfico.
02. Acronologia da recin: Autotaquicogniciologia; Neutro.
03. Antiprocrastinação: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
05. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
06. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
07. Autorrestauração imediata: Autodisciplinologia; Homeostático.
08. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
09. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
10. Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
11. Murismo: Murismologia; Nosográfico.
12. Pendência: Intrafisicologia; Neutro.
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13. Quebra qualitativa: Perdologia; Nosográfico.
14. Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica: Autexperimentologia; Neutro.
15. Teste da vontade: Voliciologia; Homeostático.

A SUPERAÇÃO DA PROCRASTINAÇÃO DANOSA RELATIVA ÀS TAREFAS EVOLUTIVAS REPOSICIONA A CONSCIN
NA PROÉXIS PESSOAL E GRUPAL E NO CUMPRIMENTO
DAS CLÁUSULAS DO CURSO INTERMISSIVO RECENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou os efeitos da procrastinação danosa? Quais recins vem implementando para melhor aproveitamento do tempo?
Bibliografia Específica:
1. Combs, Jeffery; Você não pode deixar tudo para depois: E outras Lições de um Protelador em Dia com
suas Pendências (The Procrastination Cure: 7 Staps to Stop putting Life off); trad. Giovanna Mate; 142 p.; 9 caps.;
2 E-mails; 1 minicurrículo; 1 website; 21 x 14 cm; br.; Academia Inteligência; São Paulo, SP; 2012; páginas 29, 31, 43, 57,
69, 79, 89, 119 e 131.
2. Machado, Cesar Iria; Proatividade Evolutiva: Sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf; revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias; 10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 121, 196 e 247.
3. Stamateas, Bernardo; Autossabotagem (Autoboicot); revisor Tulio Kawata; trad. Sandra Martha Dolinsky;
190 p. ; 17 citações; 1 E-mail; 81 enus.; 3 tabs.; 34 refs.; 21 x 14 cm; br.; Academia de Inteligência; São Paulo, SP; 2009;
páginas 11, 21, 30, 37, 52, 65, 85, 102, 110, 127, 145, 163 e 176.
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
página 323.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 763.
6. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 176 p.; 40 caps.; 34 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 11 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 4ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 16, 40, 54, 61, 80, 107, 110, 122 e 128.
Webgrafia Específica:
1. Ballone, GF; Mania de Deixar tudo para Depois Procrastinação; 2010; 1 foto; 6 refs.; disponível em:
<http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=325>; acesso em: 29.05.14.

A. F. S.
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PRODUÇÃO DO ESCLARECIMENTO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A produção do esclarecimento é o ato ou efeito da consecução da tarefa assistencial da tares com a técnica máxima possível, dentro do universo da megafraternidade e da
Cosmoeticologia, a partir da vivência da inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo produção vem do idioma Latim, productio, “ato ou efeito de produzir; alongamento; extensão; demora”. Surgiu no Século XVIII. O prefixo es deriva também do
idioma Latim, ex, “movimento para fora; privação; extração”. O vocábulo claro procede do mesmo idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo
mento provém igualmente do idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. A palavra esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Consecução do esclarecimento. 2. Geração do esclarecimento.
3. Prática da tares. 4. Prodútica da tares.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo esclarecimento: esclarecedor; esclarecedora; esclarecer; esclarecida; esclarecido.
Neologia. As 4 expressões compostas produção do esclarecimento, produção do esclarecimento mínima, produção do esclarecimento média e produção do esclarecimento máxima são
neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Produção da consolação. 2. Consecução da consolação. 3. Prática
da tacon.
Estrangeirismologia: o Administrarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento assistencial evolutivo.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Esclarecimento significa megaconsolação.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da educação ou da Pedagogia; os ortopensenes;
a ortopensenidade.
Fatologia: a produção do esclarecimento; a produção do esclarecimento na Empresa
Conscienciocêntrica (EC); a produção do esclarecimento na Cognópolis; a produção do esclarecimento interpessoal, doméstico e social; a informação prioritária; a elucidação providencial; o esclarecimento oportuno; a geração da tares catalítica; o ápice da programação existencial; o megafoco da proéxis; o livro como produto evoluído do esclarecimento; a conferência; a aula de Conscienciologia; o Curso de Conscienciologia; a tertúlia conscienciológica; os temas transcendentes,
inéditos e momentosos; o evento científico; o maximecanismo evolutivo assistencial interdimensional; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Parafatologia: a agendex da ofiex pessoal; o trinômio parapercepção-parabordagem-paradiagnóstico.
III. Detalhismo
Voluntariologia: a produção do esclarecimento na Instituição Conscienciocêntrica (IC);
a produção do esclarecimento na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI).
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da tenepes.
Enumerologia: a palestra; o artigo; o curso; a itinerância; o ensaio; o livro; a obra-prima.
Binomiologia: o binômio tacon-tares; o binômio consolação-esclarecimento; o binômio
Conscienciometrologia-Consciencioterapia.
Trinomiologia: o trinômio proexológico voluntariado-autodisponibilidade-ativismo;
o trinômio assistencial arco voltaico–tenepes–ofiex; o trinômio mentalsomático debate-dialética-Refutaciologia; o trinômio pesquisístico dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio invéxis-ASSINVÉXIS-Cinvéxis; o trinômio aprofundamento-potencialização-acumulação; o trinômio
retrofenômenos-fenômenos-parafenômenos; o trinômio inventor-descobridor-inovador; o trinômio reciclagem-reeducação-ressocialização.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Antagonismologia: o antagonismo medicamento / placebo; o antagonismo paliativo
/ remissão; o antagonismo recepção / retribuição; o antagonismo retroideia / neoideia; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo lucidez / embotamento; o antagonismo enfoque
tímido / interpretação cosmovisiológica.
Politicologia: a democracia.
Filiologia: a assistenciofilia.
Maniologia: a mania ancestral do salvacionismo.
Mitologia: o mito da santidade; o mito da canonização.
Holotecologia: a interassistencioteca; a argumentoteca; a consciencioterapeuticoteca;
a higienicoteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Comunicologia; a Experimentologia; a Holomaturologia; a Parapedagogiologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência minipeça interassistencial do maximecanismo multidimensional; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o agitador de ideias evolutivas.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-
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ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação; a agitadora de ideias evolutivas.
Hominologia: o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
despertus; o Homo sapiens teleguiatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: produção do esclarecimento mínima = a informação do endereço procurado fornecida ao forasteiro desconhecedor do mapa da cidade; produção do esclarecimento
média = a prática diária da tarefa energética pessoal ou tenepes; produção do esclarecimento máxima = a manutenção ativa da oficina extrafísica, pessoal, assistencial ou ofiex.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a produção do esclarecimento, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
2. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
3. Definologia: Parassemiologia; Neutro.
4. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
5. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
6. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
7. Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.

A PRODUÇÃO DO ESCLARECIMENTO, POR MEIO DA AUTOVIVÊNCIA DA TARES, É MÉTODO DE ALTA EFICÁCIA
PARA A CONSCIN LÚCIDA MELHORAR A QUALIFICAÇÃO
DO SALDO COSMOÉTICO DA FICHA EVOLUTIVA PESSOAL.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à produção do esclarecimento? Há possibilidade de melhorar este nível
hoje?
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PRODUMETRIA ANTICONFLITIVA
(AUTOCONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A produmetria anticonflitiva é a quantificação, avaliação, determinação,
matematização, medição, mensuração ou metrificação da eficiência, eficácia, rendimento e aproveitamento do autempenho na resolução dos auto e heteroconflitos, refletida na melhor qualidade
das ações interassistenciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo produto deriva do idioma Latim, productum, “aquilo que é produzido pela Natureza; resultado de qualquer atividade humana (física ou mental)”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição metria provém do mesmo idioma Latim, metrum, “medida
de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para
medir”. O prefixo anti procede do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”.
Apareceu no Século XVI. O termo conflito provém do idioma Latim, conflitus, “choque; embate;
encontro; combate; luta; peleja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar;
opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu igualmente no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Autoconscienciometria anticonflitiva. 02. Qualiquantificação dos
anticonflitos. 03. Indicadores da anticonflitividade. 04. Desempenhometria anticonflitiva.
05. Rendimento da autopacificação. 06. Medição de crises conscienciais. 07. Metrificação da
autorresolução conflitiva. 08. Pontoações da anticonflitividade. 09. Qualimetria homeostática.
10. Autodesassediometria.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 39 cognatos derivados do vocábulo produto:
antiproduto; autoprodutividade; contraproducente; coprodutor; coprodutora; ecoproduto; heteroprodutividade; improdutividade; improdutivo; megaprodução; megaproduto; neoproduto; paraproduto; produção; producente; produmetria; produmétrico; produtibilidade; produtiva; produtível; produtividade; produtivo; Produtologia; produtor; produtora; produtório; produtoterapia; produzida; produzido; produzir; produzível; reprodução; reprodutor; reprodutora; reproduzida; reproduzido; reproduzir; subproduto; superprodução.
Neologia. As 3 expressões compostas produmetria anticonflitiva, produmetria anticonflitiva autesclarecedora e produmetria anticonflitiva heteresclarecedora são neologismos técnicos da Autoconsciencioterapia.
Antonimologia: 01. Improdutividade anticonflitiva. 02. Desarmonia interconsciencial.
03. Perturbabilidade. 04. Inutilidade da crise. 05. Convivialidade contraproducente. 06. Desconhecimento do ciclo interassistencial. 07. Desorganização intraconsciencial. 08. Autoconflitividade perturbadora. 09. Autoconsciencialidade cizânia. 10. Produmetria do autassédio.
Estrangeirismologia: a interação urbi et orbi; a aura popularis do assistente; o rapport
como instrumental efetivo da mediação interconflitiva; o Conviviarium necessário às reciclagens
intraconscienciais; o Reeducandarium pacifista; o upgrade evolutivo; a vivência full time da interassistencialidade; a resolução de conflitos interconscienciais como condição sine qua non para
o êxito da maxiproéxis grupal; o fade out das autocorrupções; o housekeeping da energosfera pessoal; o kaizen da consciencialidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à megafraternidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; o materpensene da autodisponibilidade interassistencial; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; a autopensenização anticonflitiva; o ato imaturo de evitar os confrontos para
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não confrontar os próprios pensenes; o alívio da pensenização sem atritos; a flexibilidade autopensênica; a imperturbabilidade holopensênica atingida na autodesperticidade.
Fatologia: a produmetria anticonflitiva; o valor produmétrico da anticonflitividade;
a anticonflitividade enquanto indicador interassistencial; o ato de aferir, analisar e classificar a interassistência; a quantificação profilática da produtividade evolutiva e interassistencial; a autoprodutividade eficaz; a produmetria proexológica; o produtório existencial; os indicadores da produtividade evolutiva; a proficuidade nas interrelações diuturnas; a intencionalidade qualiquantitativa; o autoconhecimento como principal fator de produção; a flexibilidade do acoplamento áurico;
a ambiência interassistencial; a compreensão das auto e heteroimaturidades; a precisão empática;
o enfrentamento das autocorrupções eliminando os autoconflitos; a autossuficiência evolutiva levando à interdependência consciencial; a otimização dos recursos e atributos conscienciais na administração de conflitos; as concessões inteligentes; a disponibilidade pessoal melhorando o clima interconsciencial; a sensibilidade perceptiva diante dos conflitos; o convívio estratégico; as
emoções contidas sem recalques; a avaliação da qualidade do padrão dos contatos interconscienciais; a diplomacia na conexidade da verbação; o desapego da condição de vencer ou perder; o ato
de ser firme com os fatos e suave com as pessoas; o monopólio mentalsomático agindo como ferramenta anticonflitiva; o ato de não interpretar as experiências de maneira dicotômica; o ato de
não magnificar os resultados potenciais do conflito; o ato de saber acolher a crise de crescimento;
a percepção de ser minipeça do maximecanismo; o domínio da Fisiologia Humana em favor da
Holossomática; o controle técnico da adrenalina; a veemência do posicionamento da ideia contrapondo o confronto desinteligente; a análise detalhista sem irritabilidade; o acordo como lição terapêutica, preventiva e pedagógica do conflito; o ato de passar do foco do conflito para assistente
do conflito; a margem de tolerância às infidelidades do meio; o entendimento evolutivo do gostar,
querer e precisar; a equanimidade predominante nas intercomunicações; os interesses diferentes
e não necessariamente divergentes; a interdisciplinaridade do conceito de produção interassistencial; a Megafraternologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as interconexões sinérgicas; a homeostase psicossômica; as interações bioenergéticas homeostáticas; as exteriorizações de ECs fraternas e acolhedoras; os parencontros proativos; a evolução conjunta das consciências; o grupocarma; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; as assimilações simpáticas (assins) sadias; a autodesassimilação simpática; a tenepes como instrumento singular, insubstituível, inevitável, autoconscienciométrico e autoconsciencioterapêutico; a evolução do autodiscernimento paraperceptivo; a autopreparação para a vivência
da condição da desperticidade; os desassédios interconscienciais proporcionados pela transparência nas atitudes; as repercussões intra e extrafísicas dos atos pessoais; a qualificação da interassistência através da sensibilização gradativa dos sentidos e parassentidos objetivando o incremento
da hiperacuidade interassistencial; a isca assistencial; a autocompreensão da dinâmica consciencial multidimensional; a interassistência entre paracolegas no período do Curso Intermissivo (CI)
pré-ressomático; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo anticonflitividade lúcida–produtividade interassistencial
ampliada; o sinergismo maior autocompreensão–menor confrontação; o sinergismo serenidade-holomaturidade; o sinergismo automaturidade-megafraternidade; o sinergismo autorresponsabilidade cosmoética–interassistencialidade; o sinergismo autocognição-autopacificação; o sinergismo paz interior–paz exterior; o sinergismo autodiscernimento evolutivo–autodomínio emocional; o sinergismo das minipeças corretamente encaixadas às funções do maximecanismo multidimensional interassistencial.
Principiologia: o princípio cosmoético da moderação; o princípio de “se 1 não quer,
2 não brigam”; o princípio da abnegação cosmoética; o princípio do menos doente assistir ao
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mais doente; o princípio cosmoético de buscar o melhor para todos; os princípios do Paradireito; o princípio do continuísmo autopesquisístico; o princípio da qualificação da quantidade;
o princípio teático da descrença.
Codigologia: o código de valores pessoais; os códigos de etiqueta social; o código de
Ética Profissional; o código prosódico aplicado acertadamente nas comunicações interassistenciais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a intraconsciencialidade; o código grupal de Cosmoética (CGC) embasando os critérios da interassistencialidade grupal; o código da
megafraternidade.
Teoriologia: a teoria dos instintos; a teoria dos 7 cês; a teoria e prática do EV como
chave-geral existencial para o autodesassédio; a teoria da Autopensenologia; a teoria da saúde
consciencial; a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas da Consciencioterapia; a técnica da metapensenidade; as técnicas conscienciométricas; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da desdramatização do conflito; a técnica do autoconflitograma;
a técnica do dia matemático; a técnica do autoinventariograma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Serenologia (Serenarium); o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); os laboratórios da Autoconsciencioterapia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Desperticidade; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: a autoconscientização quanto aos efeitos das ECs nas interrelações; o efeito
da anticonflitividade grupocármica na evolução consciencial; o efeito da interassistencialidade
na sustentação da convivialidade sadia; os efeitos da conscientização geopolítica grupal na
convivência interassistencial; o efeito pacificador do acordo ganha-ganha; os efeitos da autossinceridade na compreensão das imaturidades alheias; os efeitos da autodesassedialidade na
qualificação interassistencial; os efeitos do domínio do mentalsoma discernidor na homeostase
interconsciencial.
Neossinapsologia: a geração das neossinapses da imperturbabilidade; as neossinapses
interassistenciais; as neossinapses construídas pela associação complementar ou opositiva às
ideias alheias; as neossinapses da intercooperação consciencial multidimensional; as neossinapses prioritárias; a construção de neossinapses por meio da autorreflexão; a ausência de travões mentais neossinápticos e parassinápticos qualificando as interações multidimensionais.
Ciclologia: a autoprontidão inteligente no ciclo cosmoético da desassedialidade interconsciencial; a manutenção da autoprodutividade anticonflitiva no ciclo existência intrafísica–
–existência extrafísica; o ciclo de primeneres (cipriene); o ciclo equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo instabilidade–estabilidade das crises de crescimento.
Enumerologia: a produmetria da intenção primordial; a produmetria da vontade; a produmetria da autorganização; a produmetria do autodomínio holossomático; a produmetria da paraperceptibilidade cosmoética; a produmetria da desassim; a produmetria da ortopensenidade.
Binomiologia: a anticonflitividade evidenciada no binômio paz íntima–sono tranquilo;
a inteligência diplomática do binômio admiração-discordância; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio autopensenidade sadia–holopensene homeostático; o binômio autorganização-auteficácia; o binômio flexibilidade cognitiva–megafraternidade; o binômio Profilaxiologia-Paraprofilaxiologia; o binômio quantificar-qualificar; o binômio Paradireito-paradever; o provento evolutivo do binômio interconexão-intermutabilidade.
Interaciologia: a interação autodesassedialidade-anticonflitividade; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança paraperceptiva; a interação autorganização-equilíbrio; a interação bem-estar consciencial–bem-estar coletivo; a interação concórdia energética–
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–paz entre egos; a interação Conscienciometrologia-Holomaturologia-Cosmovisiologia; a interação dos opostos; a interação experiência pessoal–tranquilidade íntima; a interação imparcialidade-consenso; a interação ponderação-correção.
Crescendologia: o crescendo equilíbrio intraconsciencial–equilíbrio interconsciencial;
o crescendo interassistencial identificação da demanda–autorreflexão–ato interassistencial;
o crescendo priorização-interassistencialidade-anticonflitividade; o crescendo interaciológico
atenção-assertividade-antiagressividade; o crescendo potencialização consciencial primária–potencialização consciencial secundária; o crescendo Autoinconflitologia-Megaeuforizaciologia.
Trinomiologia: o trinômio eficiência-rendimento-aproveitamento; o trinômio mediador
soluções de problemas–resoluções de conflitos–progressões de tarefas; a autodisponibilidade para o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio da megafraternidade compreensão-respeito-concessão; o trinômio conciliador ações-reações-opiniões; o trinômio Reeducaciologia-Profilaxia-Terapêutica; os sistemas produtivos do trinômio Invexometria-Conscienciometria-Consciencioterapia.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio conciliação-mediação-arbitragem-negociação; o polinômio pensar bem–querer bem–
–agir bem–viver bem; as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-seriedade-confiabilidade; o megapolinômio interassistencial; o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir; o polinômio transcendente Parassociologia-Paradireitologia-Paradiplomacia-Parapoliticologia.
Antagonismologia: o antagonismo quantificação da qualidade / qualificação da quantidade; o antagonismo pessoa anticonflitiva / pessoa conflitiva; o antagonismo interassistência policármica / autassistência egocármica; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo assim
/ desassim; o antagonismo crítica às ideias / crítica às pessoas; o antagonismo desafeição / perdão; o antagonismo extroversão assistencial / introversão egoica; o antagonismo pacificação
amparadora / irritabilidade assediadora; o antagonismo pensenosfera homeostática / pensenosfera nosográfica.
Paradoxologia: o paradoxo Cosmoética Destrutiva–Harmoniologia; o paradoxo histriônico agitação psicomotora–mente tranquila; o paradoxo anticonflitividade-impactoterapia;
o paradoxo consciência individual–polivalência interconsciencial; o paradoxo interassistencial
da união dos diferentes; o paradoxo de quanto maior a saúde consciencial maior o convívio com
a doença.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a democracia;
a Anticonflitologia estabelecida na Geopolítica e na Parageopolítica.
Legislogia: a lei básica da megafraternidade interassistencial; a lei da Conviviologia
Evolutiva; a lei do maior esforço na autossustentação confiante da autoprodutividade contínua;
as leis sociais; as leis dos direitos interconscienciais.
Filiologia: a interassistenciofilia; a conviviofilia; a harmoniofilia; a autodesassediofilia;
a cosmoeticofilia; a sociofilia; a parapoliticofilia.
Fobiologia: a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome do porco espinho; a síndrome da apriorismose; a síndrome
da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da autodesorganização; a síndrome da robotização existencial.
Maniologia: a mania de se envolver em conflitos; a egomania; a autassediomania.
Holotecologia: a anticonflitoteca; a administroteca; a mensuroteca; a autopesquisoteca;
a interassistencioteca; a atencioteca; a comunicoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapia; a Autoconscienciometrologia; a Homeostaticologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia; a Interassistenciologia; a Autodespertologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Paradireitologia; a Serenologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin tenepessista; a conscin
mediadora de conflitos; a conscin universalista; a conscin aglutinadora; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o pesquisador; o acoplamentista; o tertuliano; o evoluciente; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o voluntário; o professor de Conscienciologia; o duplista;
o exemplarista; o parapercepciologista; o proexista; o tenepessista; o ofiexista; o evoluciólogo;
o amparador; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o comunicólogo; o conviviólogo; o homem de ação.
Femininologia: a pesquisadora; a acoplamentista; a tertuliana; a evoluciente; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a voluntária; a professora de Conscienciologia; a duplista;
a exemplarista; a parapercepciologista; a proexista; a tenepessista; a ofiexista; a evolucióloga;
a amparadora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a comunicóloga; a convivióloga; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens convivens; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: produmetria anticonflitiva autesclarecedora = a qualiquantificação dos
autodesempenhos evolutivos quanto à autoconscientização da pacificação intraconsciencial; produmetria anticonflitiva heteresclarecedora = a qualiquantificação dos autodesempenhos evolutivos quanto à mediação pacificadora interassistencial.
Culturologia: a cultura do bem viver cosmoético; a neocultura evoluída da autopensenização anticonflitante; a cultura da autorreflexão diuturna; a Multiculturologia da Homeostaticologia; a cultura do desassédio interconsciencial; a cultura da serenidade; a cultura da Paradireitologia.
Mentalsomaticidade. De acordo com a Etologia, ações instintivas ou inautênticas ampliam a conflitividade intra e extraconsciencial. A conquista da desperticidade impõe autodomínio emocional e pode ser antecipada com a maturidade holopensênica regrada pelo autodiscernimento. O ideal é utilizar prioritariamente o mentalsoma para domar os instintos básicos do psicossoma.
Autorganização. A organização pessoal é a fonte da autoprodutividade evolutiva, fator
fundamental para a construção da autoridade moral do assistente perante a conflituosidade interconsciencial. O mais inteligente é viver com equilíbrio, a fim de evitar os efeitos intoxicantes das
interprisões grupocármicas patológicas.
Medidas. Sob a ótica da Autoconscienciometria, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 índices de producibilidade (condições de alcançar a melhor produção), indicados, como ponto
de partida, para avaliação das manifestações interassistenciais e anticonflitivas diuturnas da consciência:
01. Adaptabilidade: a capacidade de ajustar-se às carências do outro.
02. Compreensão: a capacidade de entender o momento evolutivo do outro.
03. Compromisso: a capacidade de comprometimento na assistência com o outro.
04. Comunicação: a capacidade de esclarecer o outro.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
do outro.
16.
17.
18.
19.
20.

Conciliação: a capacidade de harmonizar-se com o outro.
Detalhismo: a capacidade de enxergar o trafor do outro.
Elegância: a capacidade de paradiplomacia com o outro.
Empatia: a capacidade de se colocar no lugar do outro.
Escuta: a capacidade de ouvir o outro.
Generosidade: a capacidade de abnegar-se em favor do outro.
Interesse: a capacidade de focalizar as necessidades do outro.
Mediação: a capacidade de isentar-se em prol do outro.
Paciência: a capacidade de perseverar na humanização em relação ao outro.
Prontidão: a capacidade de presteza assistencial frente aos conflitos do outro.
Resiliência: a capacidade de reconstruir-se homeostaticamente frente aos conflitos
Respeito: a capacidade de considerar o livre arbítrio do outro.
Ritmo: a capacidade de observar o ritmo de manifestação do outro.
Sincronia: a capacidade de coexistir com o outro.
Transparência: a capacidade de ser autêntico na interação com o outro.
Vínculo: a capacidade de gostar de gostar do outro.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a produmetria anticonflitiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Coniunctio: Conviviologia; Neutro.
04. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
05. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
08. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
09. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
10. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Homeostase geral: Homeostaticologia; Homeostático.
12. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Paraclima organizacional: Pensenologia; Neutro.
14. Recurso pró-desperticidade: Despertologia; Homeostático.
15. Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

PRODUMETRIA ANTICONFLITIVA É AUTOCONSCIENCIOTERAPIA TEÁTICA. INTERESSA A TODA CONSCIN LÚCIDA
E REPRESENTA O AUTESFORÇO NA CONQUISTA DO BINÔMIO ANTICONFLITIVIDADE-INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já possui indicadores ou métodos de verificação
da qualidade assistencial nas interações multidimensionais? O holopensene interpessoal é harmônico ou conflitante?
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PRODUMETRIA CONSCIENCIOGRÁFICA
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A produmetria conscienciográfica é a quantificação, avaliação, determinação, matematização, medição, mensuração ou metrificação da eficiência, eficácia, rendimento da
produtividade pessoal na escrita conscienciológica de artigos, verbetes, livros ou tratados, fundamentada no paradigma consciencial tarístico.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo produto deriva do idioma Latim, productum, “aquilo que é produzido pela Natureza; resultado de qualquer atividade humana (física ou mental)”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição metria provém do mesmo idioma Latim, metrum, “medida
de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para
medir”. O termo consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”.
Sinonimologia: 1. Qualiquantificação conscienciografológica. 2. Indicadores da produtividade grafopensênica. 3. Desempenhometria conscienciográfica. 4. Aferição do rendimento
conscienciográfico. 5. Medida da produtividade conscienciográfica. 6. Metrificação da redação
conscienciológica. 7. Pontoações da grafopensenidade. 8. Qualimetria conscienciografológica.
Neologia. As 3 expressões compostas produmetria conscienciográfica, produmetria
conscienciográfica elementar e produmetria conscienciográfica avançada são neologismos técnicos da Conscienciografologia.
Antonimologia: 01. Improdutividade conscienciográfica. 02. Desorganização grafopensênica. 03. Ineficácia conscienciográfica. 04. Procrastinação da redação conscienciológica.
05. Inépcia conscienciografológica. 06. Esterilidade grafopensênica. 07. Inconcludência grafopensênica. 08. Esquiva conscienciográfica. 09. Omissão conscienciográfica. 10. Incompletismo
conscienciográfico.
Estrangeirismologia: os records conscienciográficos pessoais; o balanço da selfperformance conscienciográfica; a mensuração do know-how conscienciografológico; o investimento
step-by-step na produtividade conscienciográfica; o curriculum vitae autoral; o follow-up da produtividade conscienciográfica pessoal; o Gesconarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à medida da produtividade conscienciográfica.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autodesafios. A conscin escritora veterana, ao bater o próprio recorde gesconológico, atinge neopatamar de produtividade intelectual, assumindo novos desafios autoconscienciográficos”.
2. “Conscienciografia. Quem já escreveu e publicou acima de 3 obras começa a adquirir maturidade autoral”. “Estudar a própria produção gesconológica melhora sempre a eficácia
conscienciográfica. Obviamente, melhorando a forma, explicita mais o conteúdo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciografologia; os cogniciopensenes;
a cogniciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; a formação e manutenção de holopensene favorável às produções conscienciográficas; a autopensenização carregada no pen; a retilinearidade da autopenseni-
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zação; os esforços autopensênicos conscienciográficos; a grafopensenização produtiva; o saldo da
grafopensenidade da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Fatologia: a produmetria conscienciográfica; a avaliação do autodesempenho conscienciográfico na atual existência; a aferição da operosidade grafopensênica; a medida da consecução
dos autempreendimentos gesconológicos evolutivos; a vazão produtiva das publicações conscienciológicas pessoais; a contabilidade da produção conscienciográfica pessoal; o levantamento dos
produtos mentaissomáticos efetivos; o resultado concreto dos autesforços conscienciográficos;
a mensuração do nível de familiaridade com a escrita conscienciológica; a aferição do traquejo
pessoal na produção de obras úteis; a verificação da autoridade autoral cosmoética; o espectro da
autocompetência conscienciográfica; a mensuração do nível de continuísmo conscienciográfico;
o teste de autonomia na produção conscienciográfica; o grau de dedicação consciente às tarefas
intelectuais visando as produções escritas; os autenfrentamentos conscienciográficos satisfatórios;
a superação da improdutividade conscienciográfica; os desafios autorais autoimpostos; os neodesafios gesconológicos constantes; a teática gesconológica, verbetológica e neoverponológica; as
planilhas técnicas capazes de especificar a aplicação pessoal do conhecimento conscienciográfico;
a lista minuciosa das gescons pessoais publicadas e em produção; as estatísticas das produções
conscienciográficas pessoais; a aplicação do gesconograma, verbetograma e verponograma;
o enumerograma enquanto medida do padrão informativo das obras pessoais; as medidas do confor conscienciográfico possibilitadas pela meganálise e máximos verbetográficos; os dados referentes aos autores e gescons da CCCI disponibilizados pelo Instituto Cognopolitano de Geografia
e Estatísticas (ICGE); a produtividade conscienciográfica enquanto indicador interassistencial;
o livro enquanto produto evoluído do esclarecimento; as produções de gescons esclarecedoras em
número equivalente às autossuperações realizadas; as contribuições pessoais à Enciclopédia da
Conscienciologia; as contribuições pessoais para a implantação do holopensene conscienciológico na intrafisicalidade; a mensuração da qualidade dos produtos da própria mentalsomática; o nível de maturidade das obras pessoais publicadas; a qualidade (Autodiscernimentologia) interessando mais em comparação à quantidade (Aritmeticologia); o fato de ser preferível publicar texto
assistencial imperfeito a não produzir nada; o original publicado sendo superior ao manuscrito engavetado; o livro publicado sendo superior ao curso ministrado; a autorganização conscienciográfica dinamizadora da autoprodutividade; o estabelecimento de rotina intrafísica padrão a fim de liberar o mentalsoma para o trabalho construtivo e perdurável; a administração das produções conscienciográficas; o planejamento conscienciográfico a curto, médio e longo prazo; o cronograma
de atividades conscienciográficas; a conscienciografia enquanto valor evolutivo; a valorização
dos neoachados pesquisísticos expressa na produtividade conscienciográfica; a aplicação do tempo útil pessoal na escrita conscienciológica; a idade adulta intermediária podendo ser a mais produtiva da ressoma; o autocompromisso com o registro do teto máximo de lucidez existencial, tendo em vista a Autorrevezamentologia e a Interassistenciologia Multiexistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autassedialidade
atravancadora dos neoempreendimentos conscienciográficos; o autodesassédio mentalsomático
necessário à manutenção da produtividade conscienciográfica; a autossustentação energética no
labor autoral; a rotina mentalsomática favorecendo a amparabilidade extrafísica de função; o autoinvestimento no parapsiquismo intelectual; os amparadores extrafísicos estimulando a produtividade mentalsomática dos intermissivistas atentos; o exercício mentalsomático favorecendo
o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a sábia antevisão do autorrevezamento seriexológico; a bagagem autoral evolutiva multimilenar; a colheita intermissiva da safra gesconológica superavitária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo antimaternidade sadia–filiação conscienciográfica; o sinergismo esforço-persistência; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseve-
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rante; o sinergismo vontade-realização; o sinergismo produtividade–dinamismo evolutivo; o sinergismo intelectivo teático; o sinergismo autorresponsabilidade cosmoética–interassistencialidade.
Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio autossuperador de
acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos; o princípio da qualificação da quantidade; o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da perseverança autopesquisística.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ao implantar o binômio mentalsomaticidade-interassistencialidade nas autorrealizações.
Teoriologia: a passagem do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual; a teoria
da avaliação consciencial.
Tecnologia: a técnica do crescendo proexológico; a técnica da rotina útil; a técnica da
estatística aplicada à mensuração dos autodesempenhos conscienciográficos; a técnica do autodesassédio autoral; a técnica de todo dia algum pouco ou o pouco de cada dia; a técnica da análise-síntese; a técnica da pontoação; a técnica do autoinventariograma.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do desassédio mentalsomático (Tertuliarium); o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Escritores; o Colégio Invisível dos Enumerologistas; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: os efeitos da recin na intensificação do ritmo mentalsomático em bases cosmoéticas; o efeito halo da teática interassistencial grafopensênica; o efeito proexogênico do autorado; o efeito evolutivo do verbetorado; o efeito da escrita diária; a análise dos efeitos mensuráveis das publicações conscienciológicas pessoais; o efeito da visão panorâmica sobre a produção conscienciográfica pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses das verpons.
Ciclologia: o ciclo alfabetização intermissivista–conscienciografofilia; o ciclo planejamento autoral–publicação tarística; o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo horas-semanas-anos;
o ciclo diagnóstico–reeducação–qualificação da autoprodutividade conscienciográfica; o ciclo
etário da existência intrafísica repercutindo no índice de produtividade gesconológica; os ciclos
dos produtos conscienciográficos pessoais.
Enumerologia: a aferição entre o identificado e o autenfrentado; a aferição entre o diagnosticado e o qualificado; a aferição entre o inspirado e o aplicado; a aferição entre o programado e o efetivado; a aferição entre o idealizado e o materializado; a aferição entre o proposto
e o realizado; a aferição entre o iniciado e o finalizado. O planejamento conscienciografológico;
as diretrizes conscienciografológicas; a autochecagem conscienciografológica; os indicadores
conscienciografológicos; a qualimetria conscienciografológica; o inventário conscienciografológico; o balanço conscienciografológico.
Binomiologia: o binômio (dupla) intelectual-operário; o binômio regularidade-periodicidade; o binômio autorganização-auteficácia; o binômio processo–produto conscienciográfico;
o binômio quantificar-qualificar; o binômio autavaliação–reperspectivação intelectual; o binômio inventariar benefícios recebidos–inventariar benesses ofertadas.
Interaciologia: a interação dedicação-resultado; a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação eficácia-eficiência; a interação prioridade evolutiva–senso de responsabilidade intermissiva; a interação cosmovisão-megafoco; a interação custo–benefício mentalsomático interassistencial; a interação autolucidez evolutiva–balanço conscienciográfico.
Crescendologia: o crescendo dos autodesafios na produmetria continuada; o crescendo
pesquisador aprendiz–autor veterano; o crescendo produtivo mínimo-mediano-máximo; o cres-
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cendo monovisão-cosmovisão; o crescendo secundário-importante-essencial; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado a cada minuto existencial; o crescendo completismos diários–completismo existencial (compléxis); o crescendo evolutivo sementeira–colheita produtiva.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio prioridade-objetividade-produtividade; a verbação ante o trinômio artigo-verbete-livro; o trinômio rendimento-qualidade-quantidade; o trinômio proposta-processamento-produto; o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva; o trinômio curto prazo–médio
prazo–longo prazo; o trinômio autoplanejamento-autacompanhamento-autorresultados.
Polinomiologia: o polinômio singularidade-autorresponsabilidade-produtividade-evolutividade; o polinômio habilidades-deficiências-práticas-realizações; o polinômio inércia-decisão-ação-completude.
Antagonismologia: o antagonismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo quantificação da qualidade / qualificação da quantidade; o antagonismo dedicação autoral / preguiça
mental; o antagonismo megafoco / dispersividade; o antagonismo autocorreção imediata dos lúcidos / autocorreção postergada dos incautos; o antagonismo autodesempenhos evolutivamente
rentáveis / autodesempenhos evolutivamente estéreis; o antagonismo aproveitamento / desperdício do tempo evolutivo; o antagonismo interassistência policármica / autassistência egocármica;
o antagonismo visão retrospectiva / visão prospectiva.
Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia.
Legislogia: as leis da economia consciencial; a lei do maior esforço na autossustentação
confiante da autoprodutividade conscienciográfica; a lei do maior esforço intelectual no
aprimoramento da eficácia da grafotares.
Filiologia: a conscienciografofilia; a pesquisofilia; a metodofilia; a enumerofilia; a planofilia; a disciplinofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a grafofobia; a administrofobia; a tecnofobia; a disciplinofobia; a laborfobia; a criativofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a reversão da síndrome da dispersão consciencial; a remissão da síndrome da despriorização; a eliminação da síndrome da mediocridade; a superação da síndrome
da inércia grafopensênica.
Mitologia: o mito da evolução espontânea do ser humano prescindindo da vontade da
consciência; a demolição dos mitos pessoais por meio das vivências teáticas.
Holotecologia: a metodoteca; a conscienciografoteca; a proexoteca; a mentalsomatoteca;
a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Conscienciometrologia; a Metodologia
Avaliativa; a Estatisticologia; a Inventariologia; a Proexologia; a Autorganizaciologia; a Autodesempenhologia; a Mentalsomatologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiocognitor; o Homo sapiens methodicus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens enumerologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: produmetria conscienciográfica elementar = a quantificação, avaliação,
determinação, matematização, medição, mensuração ou metrificação da eficiência, eficácia, rendimento da produtividade na escrita conscienciológica do autor principiante; a produmetria conscienciográfica avançada = a quantificação, avaliação, determinação, matematização, medição,
mensuração ou metrificação da eficiência, eficácia, rendimento da produtividade na escrita conscienciológica do autor veterano.
Culturologia: a cultura da valorização da escrita lúcida; a dinâmica evolutiva da cultura enumerativa; a cultura da medida evolutiva.
Utilidade. De acordo com a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 5 benefícios de
aferir o nível de produtividade conscienciográfica pessoal:
1. Checagem. Fazer o confronto realístico entre os autesforços tarísticos empreendidos
e os resultados alcançados.
2. Enfrentamento. Reconhecer os gargalos autorais improdutivos.
3. Identificação. Identificar a linha pesquisística traçada nas publicações pessoais.
4. Planejamento. Auxiliar na elaboração de planos e metas de futuras gescons (prospectiva gesconológica) a partir da retrospectiva das próprias produções conscienciográficas.
5. Qualificação. Manter, qualificar e ampliar a produtividade conscienciográfica pessoal, diária, padrão.
Qualimetria. Eis, a título de exemplo, 6 indicadores qualiquantitativos visando à investigação das autoproduções conscienciográficas:
1. Cientificidade. A expressão da maturidade dos próprios frutos parapsíquicos ao serem materializados em gestações conscienciais.
2. Confor. A priorização amadurecida e permanente da qualidade evolutiva do conteúdo
acima da beleza da forma das próprias ideias.
3. Extensão. A frase ou sentença verponológica com mais de 10 linhas podendo indicar
o vício da prolixidade.
4. Intenção. A fixação no megafoco conscienciográfico interassistencial, indicada pelos
produtos do próprio trabalho, predominantemente dirigidos às demais consciências.
5. Permanência. A opção pela cápsula do tempo na condição de obra escrita ao invés da
autoria de best sellers.
6. Terapêutica. A utilização autoconsciente de expressões e vocábulos terapêuticos nas
próprias publicações.

Enciclopédia da Conscienciologia

18173

Variáveis. Sob a ótica da Conscienciografologia, eis, em ordem alfabética, 16 variáveis
para análise da produmetria conscienciográfica da pesquisadora ou pesquisador interessado:
01. Ano. A quantidade de produções conscienciográficas publicadas anualmente.
02. Data. As datas de publicação dos textos conscienciológicos pessoais.
03. Decênio. O balanço decenal das produções conscienciográficas publicadas.
04. Edição. As edições, reimpressões e tiragens das publicações pessoais.
05. Especialidade. As especialidades conscienciológicas dos textos pessoais publicados.
06. Horas. A quantidade de horas despendidas na escrita de cada produto conscienciográfico publicado.
07. Idade. A idade do autor na data de publicação de cada obra.
08. Intervalo. O intervalo de tempo de publicação entre as produções conscienciográficas pessoais.
09. Modalidade. As modalidades de escrita conscienciológica empreendidas.
10. Neoverpons. A compilação das neoverpons descobertas e divulgadas.
11. Páginas. A quantidade total de páginas dos produtos conscienciográficos pessoais
publicados.
12. Produtos. O relatório de produção conscienciográfica.
13. Ritmo. O padrão rítmico da autoprodutividade intelectual.
14. Tempo. O levantamento da quantidade de tempo diária, semanal, mensal, semestral
e anualmente dedicado à escrita conscienciológica.
15. Veículo. A quantidade de publicações por veículo de disseminação da informação
conscienciológica.
16. Voluntariado. A quantidade de produtos conscienciográficos publicados ao longo
do voluntariado na Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a produmetria conscienciográfica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Autauditoria quinquagenária: Autoproexogramologia; Neutro.
03. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
04. Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Continuísmo conscienciográfico: Conscienciografologia; Homeostático.
06. Equação conscienciográfica: Taristicologia; Homeostático.
07. Estatística motivadora: Autexperimentologia; Homeostático.
08. Planilha técnica: Experimentologia; Neutro.
09. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
10. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Produmetria anticonflitiva: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
12. Produto conscienciométrico: Experimentologia; Neutro.
13. Qualificação da autoprodutividade: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Técnica da pontoação: Enumerologia; Neutro.
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A PRODUMETRIA CONSCIENCIOGRÁFICA POSSIBILITA
O DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO TÉCNICO, PRECISO
E REALISTA QUANTO AO AUTODESENVOLVIMENTO
DA PRÁTICA DA ESCRITA CONSCIENCIOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utilizou a técnica da produmetria conscienciográfica na análise das próprias produções tarísticas? Quais os resultados alcançados até o momento?
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
144, 145, 158, 159, 167 e 212.
2. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 115; 210, 287, 288, 337, 338,
390 a 392, 575, 807, 879 e 1.075.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog;
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811
megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites;
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 10, 11, 181, 210, 231, 402,
403, 721 e 1.372.
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; página 77.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 524, 527 e 528.
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PRODUTO CONSCIENCIOMÉTRICO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O produto conscienciométrico é o resultado efetivo e concreto dos autesforços da conscin lúcida, homem ou mulher, mensurado na realização ou consecução dos autempreendimentos evolutivos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo produto procede do idioma Latim, productus, “levado para adiante; feito aparecer; apresentado; alongado; desenvolvido”; de producere, “conduzir para diante;
tirar de; apresentar; produzir; criar; procriar; gerar; induzir; revelar; alongar”. Surgiu no Século
XVIII. A palavra consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição metria
provém do mesmo idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron,
“unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”.
Sinonimologia: 1. Resultado produmétrico consciencial. 2. Vazão produtiva conscienciológica. 3. Consequência produtiva consciencial. 4. Resultado conscienciométrico. 5. Processo-produto conscienciométrico. 6. Producibilidade consciencial evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas produto conscienciométrico, produto conscienciométrico inicial e produto conscienciométrico avançado são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Produto amensurável. 2. Resultado consciencial incomensurável.
3. Improdutividade conscienciométrica.
Estrangeirismologia: o insight sobre o produto prioritário; o upgrade consciencial do
processo-produto; o know-how das avaliações produmétricas; o coaching dos amparadores extrafísicos na produmetria; o saber transferir layout das técnicas experimentais; a effectiveness entre
resultados; o approach paratécnico das neomedidas; as interações urbi et orbi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego da autodeterminação cosmoética coerente.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Agora:
tempo produtivo. Autoprodumetria: conhecimento vivo. Avaliação exige perspectiva. Evolução:
autavaliação contínua. Prioridade: produtividade qualificada. Produmetria: autorganização matemática. Quem produz elabora.
Citaciologia. Eis, na ordem alfabética dos autores proponentes, 4 citações contributivas
ao tema: – A produtividade é a faculdade mental de produzir (Émile Littré, lexicógrafo e filósofo
francês, 1801–1881). Observe-se a medida: de fato, em tudo se terá o melhor se for esperado
o momento oportuno (Quintus Horatius Flaccus, poeta romano, 65–8 a.e.c). Os que vivem para
o futuro devem parecer egoístas aos que vivem para o presente. Só os baixos méritos podem ser
enumerados (Ralph Waldo Emerson, escritor americano, 1803–1882). Quando puder avaliar
o que está falando e exprimi-lo por números, você sabe algo a respeito (William Thomson, Lord
Kelvin, físico britânico, 1824–1907).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da produção conscienciométrica; a fôrma holopensênica produmétrica; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade criteriosa.
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Fatologia: o produto conscienciométrico; as medidas do lucro evolutivo; a avaliação
crítica do produto conscienciológico; a geração de processo e produto excelentes e não apenas
a razão contábil; o processo-produto com maior eficiência, no qual há “feitura certa da ação”;
o incremento da eficácia pós-produmetria, onde é feita “a ação certa”; as resultantes pessoais
e coletivas eficazes e eficientes; as medidas críticas do processo e dos produtos; as medidas de
vazão da produmetria; as resultantes expostas sob a forma de cifras, cotações, deceniais, desviopadrão, índices, listagens, médias, máximas, percentuais, tabelas e outros valores numéricos; os
autos e heterexames conscienciométricos (Numerologia); os mínimos e máximos teáticos; a teática produtiva; o hábito da comunicação produmétrica em cursos, artigos, verbetes e livros publicados; os distintos índices objetivos, subjetivos, grupais e / ou policármicos; os rendimentos existenciais baseados nas medidas da excelência produtiva; as medidas do processo evolutivo; a precisão autavaliativa; a qualiquantificação técnica de processos e produtos; o aumento da produtividade criativa; a superação da improdutividade existencial; o reconhecimento dos gargalos improdutivos; as diluições eliminadas nas tarefas, após a contabilidade produmétrica; a produção conscienciométrica tarística publicável; as funções, situações ou processos escritos para esclarecer; os
itens aplicáveis em atos interãssistenciais; a International Standard Organization (ISO); a Total
Quality Management (TQM); o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE);
o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socio-Econômicos (DIEESE); o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP); a Produtividade Total dos Fatores (PTF); a produmetria científica da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); a eliminação do retrabalho através de processo-produto prioritário; a obsoleta Ciência Mecanicista superada pelo uso do produto conscienciométrico autoconsciente; os produtos híbridos; o omniquestionamento produmétrico; o megafoco produtivo; os produtos do pensamento; a Inteligência Evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinaletica energética e parapsíquica pessoal aplicada à produtividade consciencial; as pararrealidades derivadas
no Curso Intermissivo (CI) sobre a avaliação conscienciometrológica; as paratécnicas experimentais do produto intermissivo; os parafatos influindo nas medidas conscienciológicas; a parainformação prioritária resultante; o aprendizado de paralicerces transcientíficos da Enumerologia e Experimentologia; a Cosmovisiologia Matemática; a Autevoluciologia; o saldo da Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das unidades de medida da Conscienciometrologia; o sinergismo eficácia-intenção; o sinergismo detalhismo-atacadismo; o sinergismo da organização
interna das ideias; o sinergismo da teática; o sinergismo autocognição-autevolução; o sinergismo produtividade–dinamismo evolutivo.
Principiologia: o princípio da lógica; o princípio da meritocracia; o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios avaliativos pessoais; o princípio da autocrítica cosmoética;
o princípio da transdisciplinaridade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da
prioridade compulsória (PPC); o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC) vivenciado nas iniciativas coletivas; o código pessoal vigente (CPV); o código dos valores
significantes; o codex subtilissimus pessoal.
Teoriologia: a teoria da autoconscienciometria; a teoria matemática; as teorias das medidas em uso; a teoria da avaliação consciencial; a teoria do fluxograma; a teoria do megafoco
evolutivo; as teorias estatísticas motivadoras; a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a técnica da análise-síntese; a técnica da pontoação; a técnica da produtividade; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da atenção prospectiva; a técnica do autoinventariograma; a Tecnologia em uso; a Paratecnologia.
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Voluntariologia: o voluntariado Autoconscienciometrológico em ação; a produtividade
avaliada no voluntariado interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da autorganização;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enumerologistas; as lições fundamentais do Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: o efeito da Conscienciometrologia; o efeito da exposição de resultados enuméricos; o efeito do mentalsoma nas avaliações; o efeito halo das ideias; as causas e os efeitos
numéricos; os efeitos imediatos da tares; o efeito dos resultados na vida da conscin aferimétrica.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo omniquestionamento; a motivação derivada de renovações sinápticas; as neossinapses eficazes e eficientes; a criação de neossinapses;
as neossinapses das verpons produmétricas; as parassinapses conscienciométricas; as neoparassinapses.
Ciclologia: os ciclos dos produtos pessoais; o ciclo da produtividade máxima; o ciclo
continuado causa-efeito; o ciclo das resultantes críticas; o ciclo da criatividade; o ciclo prevenção-Terapêutica; o ciclo dos fatos e parafatos; os ciclos na vida humana.
Enumerologia: a atividade; o impacto; a sistematização; a efetividade; a avaliação;
o produto; a Experimentologia. Os objetivos da produmetria; a periodicidade da produmetria;
a abrangência da produmetria; os insumos da produmetria; os recursos da produmetria; as resultantes da produmetria; o valor consciencial da produmetria.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio rotinas úteis–hábitos evolutivos; o binômio input (alimentação)-output (produto); o binômio empenho-resultado; o binômio
Prospectiva-Profilaxia; o binômio rendimento-pararrendimento; o binômio produtivo Conscienciometrologia-Conscienciograma; o binômio precisão avaliativa–autaferição; o binômio autaferição-consciencialidade; o binômio conteúdo-forma.
Interaciologia: a interação convergência-divergência produmétrica; a interação ponderação-correção; a efetiva interação da eficácia com a eficiência; a interação ficha pessoal conscienciométrica–subprodutos sadios; a interação autoconsciencialidade–aplicação teática dos
produtos; a interação produtiva superavitária; a interação da consciência e seus produtos.
Crescendologia: o crescendo produtivo mínimo-mediano-máximo; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo da competência autavaliativa; o crescendo cosmoético heterocrítica-autocrítica; o crescendo tacon-tares; o crescendo dinâmica produtiva–potência na eficácia;
o crescendo dos autodesafios na produmetria continuada; o crescendo evolutivo sementeira–colheita produtiva.
Trinomiologia: o trinômio competitividade-impacto-produtividade; o trinômio medição-avaliação-intervenção; o trinômio teática-verbação-exemplarismo; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio consciência-meta-ciência; o trinômio pro-pro-pro (proposta-processo-produto); o trinômio rendimento-qualidade-quantidade;
o trinômio orientação-apreensão-aplicação.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-lucratividade; o polinômio avaliativo obtenção-organização-análise-interpretação; o polinômio hoje-aqui-agora-já.
Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo especialismo / generalismo; o antagonismo neopensenes / tradicionalismos; o antagonismo retroideia
/ neoideia; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo visão retrospectiva / visão
prospectiva; o antagonismo visão crítica / visão acrítica; o antagonismo consciencialidade / vulgaridade; o antagonismo gratificações / preocupações.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin atilada poder esquivar-se da atividade produmétrica.
Politicologia: a conscienciocracia produtiva; a lucidocracia; a evoluciocracia; a recexocracia; a recinocracia; a proexocracia (Cognópolis); a democracia pura.
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Legislogia: as leis das probabilidades; as leis da produção e gestão do conhecimento;
a lei do maior esforço evolutivo; a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; a lei da interassistencialidade; as leis da Proexologia.
Filiologia: a conscienciofilia; a fatofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a enumerofilia;
a neofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a laborfobia; a administrofobia; a criativofobia; a criticofobia; a tecnofobia;
a recexofobia; a autopesquisofobia; as neofobias pessoais e coletivas.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da fadiga crônica
(SFC); a síndrome da despriorização; a síndrome de burnout; a síndrome da subestimação; a síndrome da apriorismose; a síndrome da hiperatividade; a síndrome da robéxis.
Holotecologia: a convivioteca; a enumeroteca; a mensuroteca; a analiticoteca; a estatisticoteca; a metodoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Enumerologia; a Metodologia Avaliativa;
a Matematicologia; a Autexperimentologia; a Autocogniciologia; a Paratecnologia; a Comunicologia; a Eficaciologia; a Eficienciologia; a Maximologia Evolutiva; a Produtologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-cobaia ativa; a conscin eficiente; a conscin eficaz; a consciência
poliédrica.
Masculinologia: o produtor do conhecimento; o agente-produtor; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o completista; o conviviólogo; o proexólogo; o reeducador; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o inversor existencial; o reciclante; o tenepessista; o parapercepciologista; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o voluntário;o cognopolita; o laboratorista;
o verbetógrafo; o homem avaliador; o tabelólogo; o enumerólogo; o enumerógrafo; o autoconscienciômetra; o semperaprendente.
Femininologia: a produtora do conhecimento; a agente-produtora; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a completista; a convivióloga; a proexóloga; a reeducadora; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a inversora existencial; a reciclante; a tenepessista; a parapercepciologista; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a voluntária; a cognopolita; a laboratorista; a verbetógrafa; a mulher avaliadora; a tabelóloga; a enumeróloga; a enumerógrafa; a autoconscienciômetra; a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens enumerator; o Homo sapiens enumerologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens efficax.
V. Argumentologia
Exemplologia: produto conscienciométrico inicial = a aula conscienciológica, resultante
do autesforço sucinto, preliminar e pontual; produto conscienciométrico avançado = o verbete da
Enciclopédia da Conscienciologia, resultante do autesforço exaustivo, analítico-sintético e conclusivo.
Culturologia: a cultura conscienciométrica; a cultura inerente à produmetria grupal;
a cultura da matematização da produtividade pessoal; a dinâmica evolutiva da cultura enumerativa; a articulação cultural do processo-produto avaliado; a cultura do vale quanto pesa; a cultura da medida evolutiva; a Multicultura da Conscienciologia.
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Produtividade. Os atributos conscienciais excelentes e úteis representam a essência prática do emprego da Cosmoética em trabalhos mentaissomáticos, concretizados na forma de saldo
consciencial inicial (mínimo), intermediário (mediano) e avançado (máximo).
Transdisciplinologia. Eis, listadas em ordem lógica, 11 ciências auxiliares capazes de
oferecer subsídios às conscins lúcidas interessadas no produto conscienciométrico:
01. Matematicologia. O uso inteligente das ferramentas universais da Matemática.
02. Enumerologia. A busca do padrão avançado (máximo) na produção.
03. Metodologia. A Ciência dos métodos, princípios e regras fundamentais.
04. Autocriticologia. O questionamento constante de acertos e erros medidos.
05. Fluxometrologia. A avaliação do fluxo produtivo, pessoal ou coletivo.
06. Contrapontologia. Os confrontos fundamentais nos produtos finalizados.
07. Proexologia. A heurística convergente à programação existencial.
08. Intraconscienciologia. A circunspecção ativa do microuniverso consciencial nas experimentações produmétricas.
09. Parametodologia. As oportunidades derivados de paramétodos / paraprincípios.
10. Transconscienciologia. A conscienciometrização das dimensões cósmicas.
11. Universalismologia. A maximização produtiva da conscin-cobaia poliédrica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o produto conscienciométrico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem máxima: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Amostragem conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
03. Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Calculismo cosmoético: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Complexidade da Conscienciologia: Parapercucienciologia; Homeostático.
06. Cultura conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
07. Enumerologia: Comunicologia; Neutro.
08. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
09. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
10. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
11. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Parada produtiva: Autexperimentologia; Homeostático.
13. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Qualificação da autoprodutividade: Autevoluciologia; Homeostático.
15. Síntese conscienciométrica: Conscienciometrologia; Neutro.

O PRODUTO CONSCIENCIOMÉTRICO AUTAVALIATIVO, BASE PARA AUTOCRÍTICA TÉCNICA, REVELA FATOS E PARAFATOS PARA A CONSCIN-COBAIA, AUXILIANDO PLANOS E CONSTRUÇÃO DE NEOMETAS AUTEVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é agente produtivo? Sabe empregar a autocrítica
produtiva técnica? Está satisfeito(a) com o rendimento obtido ou pretende melhorar os produtos
conscienciométricos?
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PROEXIALIDADE
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A proexialidade é a propriedade, capacidade, qualidade ou condição pessoal de a conscin lúcida, homem ou mulher, intermissivista, realizar, cumprir ou efetuar as tarefas, atribuições ou objetivos existenciais evolutivos visando à completude da proéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”.
Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim, existentialis, “existencial”.
Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 1. Capacidade de realização da meta existencial. 2. Capacidade de consecução de encargo evolutivo. 3. Capacidade de empenho do proexista. 4. Competência na consecução da proéxis. 5. Capacidade de realização do projeto de vida.
Neologia. Os 3 vocábulos proexialidade, miniproexialidade e maxiproexialidade são
neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Ociosidade do proexista. 2. Improficiência quanto à proéxis. 3. Ineficácia proexológica. 4. Insustentabilidade no labor proexológico. 5. Inaptidão técnica do intermissivista. 6. Descomprometimento existencial. 7. Incapacidade de priorização evolutiva.
Estrangeirismologia: o know-how proexológico; a performance evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE) autoproexológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconscientização proexológica teática; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a proexialidade; a eficácia dos resultados dos autesforços do proexista; a capacidade de empreendedorismo proexológico; a qualidade cosmoética do desempenho do intermissivista; a inteligência proexológica; o esforço pessoal pela implementação lúcida dos compromissos outorgados no Curso Intermissivo (CI); o exercício do ofício evolutivo diário pelo intermissivista; o resultado teático das autopriorizações; a realização retilínea da proéxis, devagar
e sempre, fulltime; o cumprimento efetivo da proéxis, sem fraquezas nem vacilações; a manutenção de hábitos sadios ou rotinas indispensáveis à consecução do projeto existencial; o desenvolvimento satisfatório do mandato evolutivo planejado; a proficiência do proexista avaliada pelo cotejo entre as promessas extrafísicas de realização consciencial (proéxis teórica) e os frutos evolutivos reais na vida intrafísica (proéxis prática); a primazia da dedicação ao trabalho autoconsciente
da programação existencial; as atitudes e tendências pró-proéxis; o ato de manter em dia o cronograma da proéxis pessoal; a condição patológica da autocomplacência desfavorável ao bom desempenho da proéxis; a indiferença à proéxis; a superestimação do secundário; a inatividade evolutiva; o amor próprio impedindo a realização da proéxis pessoal; a manutenção da condição de
marasmo existencial; a apatia às próprias obrigações ou deveres; o autenfrentamento proexológico teático; a autocoerência teática; a produtividade tarística; o protagonismo da proéxis; a conduta
atacadista promotora de alto desempenho evolutivo e maxirresultados cosmoéticos; a acabativa
proexológica; o livro Manual da Proéxis; a proexometria; o proexograma.
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Parafatologia: o emprego do senso intuitivo do Curso Intermissivo pré-ressomático;
a autossustentabilidade energética no labor proexológico através do domínio da autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; a atuação do amparador(a) extrafísico(a) em função do universo da proéxis da conscin; os insights e inspirações quanto à proéxis patrocinados pelos amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo proexológico em alto grau; o sinergismo vontade inquebrantável–automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo proexológico dos
trafores; o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade extrafísica.
Principiologia: o princípio da incorruptibilidade; o princípio dos paradeveres conscienciais; o princípio da prioridade compulsória; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta do proexista.
Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria das cláusulas pétreas na Proexologia; a teoria
(1%) e a autexperiência (99%) da Teaticologia; a teoria do completismo existencial.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recin; a técnica do trinômio motivação
-trabalho-lazer; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica da recéxis.
Voluntariologia: a técnica do voluntariado da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva (DE); o laboratório conscienciológico da
grupalidade; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos úteis dos esforços evolutivos pessoais; os efeitos sadios da correção imediata dos equívocos; os efeitos da anulação dos pertúrbios antiproéxis; os efeitos das escolhas pessoais; o efeito dos desempenhos proexológicos, constantes e prolongados; os efeitos da
ampliação progressiva e sustentada do fôlego evolutivo na autoprodutividade; os efeitos evolutivos do exemplarismo.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autolucidez proexológica crescente;
as neossinapses geradas pelo cumprimento contínuo e progressivo da proéxis.
Ciclologia: o ciclo fase preparatória–fase executiva–fase acabativa da proéxis; o ciclo
meta existencial–autoconvicção aplicada–conquista do compléxis; o ciclo de realização vontadeintenção-decisão-determinação; o ciclo da correção de rota equívoco–desvio de proéxis–retomada de tarefa; o ciclo esforço-conquista–sustentação-domínio; o ciclo planificação da proéxis–
–consecução proexológica–colheita intermissiva.
Binomiologia: o binômio teática-verbação; o binômio senso de paradever–lealdade
cosmoética; o binômio autatilamento-coragem; o binômio ousadia-paciência.
Interaciologia: a interação responsabilidade-disponibilidade; a interação automotivação–rendimento proexológico maior; a interação autoproexometria periódica–qualificação da
autoproexilidade; a interação ficha evolutiva pessoal (FEP)–curso intermissivo.
Crescendologia: o crescendo talento-realização; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo recebimento–retribuição proexológica; o crescendo do valor dado a cada minuto existencial.
Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-entrosamento-comprometimento; o trinômio decidir-assumir-agir; o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio planejamento-consecução-resultados; o trinômio abnegação-compléxis-maximoréxis.
Polinomiologia: o polinômio definição-deliberação-determinação-ação; o polinômio
racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.

Enciclopédia da Conscienciologia

18183

Antagonismologia: o antagonismo prática proexológica / teoria intermissiva; o antagonismo ação / inação; o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo autodesempenho
proexológico / estagnação proexológica; o antagonismo autocomprometimento / murismo
consciencial; o antagonismo esmero no cumprimento da meta existencial / omissão deficitária;
o antagonismo megafoco proexológico / ectopia proexológica; o antagonismo autodinâmica proexológica / automanobra dilatória; o antagonismo retilinearidade cosmoética / desviacionismo;
o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo projeto aberto / obra acabada; o antagonismo êxito evolutivo / incompletude existencial.
Paradoxologia: o paradoxo conscin talentosa–proexista inepto.
Politicologia: a proexocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia;
a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis.
Filiologia: a proexofilia; a teaticofilia.
Fobiologia: a disciplinofobia; a laborfobia; a priorofobia; a compromissofobia; a neofobia; a recinofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do desviacionismo; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da hipomnésia; a síndrome de Swedenborg; a síndrome da subestimação; a síndrome
da mediocrização da consciência.
Holotecologia: a proexoteca; a volicioteca; a recicloteca; a experimentoteca; a traforoteca; a assistencioteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Ortopensenologia; a Coerenciologia; a Teaticologia; a Verbaciologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o proexista; o proexólogo; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o duplista; o duplólogo; o cognopolita; o epicon lúcido; o evoluciente; o inversor existencial;
o reciclante existencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o voluntário da
Conscienciologia; o tertuliano; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o reeducador; o escritor; o projetor
consciente.
Femininologia: a proexista; a proexóloga; a intermissivista; a compassageira evolutiva;
a duplista; a duplóloga; a cognopolita; a epicon lúcida; a evoluciente; a inversora existencial;
a reciclante existencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a voluntária da
Conscienciologia; a tertuliana; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a reeducadora; a escritora; a projetora
consciente.
Hominologia: o Homo sapiens proexus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens accapatus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniproexialidade = a capacidade produtiva da conscin intermissivista na
consecução satisfatória da autoproéxis; maxiproexialidade = a capacidade produtiva da conscin
intermissivista na consecução da maxiproéxis.
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Culturologia: a cultura da Autoproexologia Prática; a cultura do maior empenho proexológico; a cultura da produtividade evolutiva máxima.
Impedimentos. Sob o ponto de vista da Antiproexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 atitudes, posturas ou condições patológicas, atravancadoras ou impeditivas ao autocumprimento satisfatório da proéxis:
01. Apriorismose: o engessamento dos autopensenes; o fechadismo consciencial.
02. Autassedialidade: a autoconflitividade; o autoignorantismo; a autobcecação.
03. Autocorruptibilidade: a amoralidade; a desonestidade; a autoindulgência.
04. Automimeticidade: a repetição de autexperiências existenciais dispensáveis.
05. Carência: o acúmulo de carências; a insatisfação crônica; a acabativa falha.
06. Competitividade: a rivalidade; a concorrência interpessoal; a antifraternidade.
07. Dispersividade: a atenção saltuária; as atividades caóticas; a impulsividade.
08. Egoísmo: a ausência de prestimosidade; o egocentrismo infantil; a autovitimização.
09. Hipomnésia: a alienação quanto aos autodeveres.
10. Indisciplina: a autodesorganização; a fuga aos compromissos; as rotinas inúteis.
11. Negligência: a displicência; a incúria; o abstencionismo consciencial.
12. Ociosidade: o sedentarismo; as viciações.
13. Procrastinação: a postergação; a protelação; o retardamento das decisões.
14. Pusilanimidade: a covardia; a fraqueza de ânimo; a falta de firmeza e decisão.
15. Subcerebralidade: a irracionalidade; a agressividade; a ansiedade; a drogadição.
Otimizações. Do ponto de vista da Proexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
15 atitudes, posturas ou condições construtivas, homeostáticas e ideais para o desenvolvimento
pleno da proéxis pessoal:
01. Assertividade: a autoconfiança; a determinação; a retidão; a objetividade.
02. Automotivação: o interesse; a constância; a catálise da vontade inquebrantável;
a potencialização da autodisponibilidade.
03. Autorganização: o ato de planejar evolutivamente os autesforços; o método pessoal
de evolução consciencial; a autodisciplina sadia; a dinamização da vida intrafísica.
04. Comunicabilidade: a extroversão construtiva; a desinibição; a interlocução útil.
05. Coragem: a audácia cosmoética.
06. Criticidade: o ominiquestionamento; a autanálise realista; a criticidade cosmoética.
07. Duplismo: a dupla evolutiva madura e produtiva; a potencialização da autevolução a 2.
08. Hiperacuidade: o ato de intensificar a autorrecuperação de cons; a manutenção da
autolucidez crescente; o autodiscernimento maduro.
09. Imperturbabilidade: a eliminação de conflitos intraconscienciais; a autossegurança.
10. Intelectualidade: a cultura pessoal; o autodidatismo; a escrita tarística.
11. Moderação: o comedimento; a probidade; a sabedoria.
12. Ortopensenidade: a autoincorruptibilidade pensênica; o ato de não pensar mal dos
outros e das coisas.
13. Parapsiquismo: o domínio das energias conscienciais; o usufruto autoconsciente da
amparalidade extrafísica; a prática do parapsiquismo interassistencial; o emprego do paracérebro.
14. Recinofilia: a autopromoção de recins periódicas; o ajuste à autoproéxis.
15. Tenacidade: a constância; a perserverança; a dedicação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a proexialidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
Capacidade ociosa proexológica: Proexometrologia; Nosográfico.
Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
Proexograma: Proexologia; Homeostático.
Proexometria: Proexologia; Neutro.
Simetria Proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.

A PROEXIALIDADE EXPRESSA O NÍVEL DE COMPETÊNCIA
EVOLUTIVA DOS INTERMISSIVISTAS NA CONJUGAÇÃO
DE AUTESFORÇOS E AUTOTRAFORES PARA O CUMPRIMENTO EFICAZ DOS PARADEVERES AUTOIMPOSTOS.
Questionologia. Como você avalia, leitor ou leitora, a proexialidade pessoal? Qual o resultado dos autesforços despendidos até o atual momento evolutivo? Predominam insucessos ou
êxitos no desenvolvimento do empreendimento proexológico?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do
Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19
websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 81, 194,
388, 393 e 361.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander Steiner;
et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 212.
3. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 68.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 132, 272,
280, 413, 417, 565 e 742.

R. D. R.
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PROEXOFILIA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A proexofilia é a estima, tendência, disposição, interesse, motivação, priorização evolutiva e / ou abertismo da conscin intermissivista, homem ou mulher, pela realização da
autoprogramação existencial na atual vida humana, visando ao êxito de alcançar o compléxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”.
Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém do mesmo idioma Latim, existentialis,
“existencial”. Surgiu em 1898. O elemento de composição filia vem do idioma Grego, phílos,
“amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Apreço pela proéxis. 2. Aprazimento na realização da programação
existencial. 3. Gosto pela proéxis. 4. Predileção pela proéxis.
Neologia. O vocábulo proexofilia e as 3 expressões compostas proexofilia egocármica,
proexofilia grupocármica e proexofilia policármica são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Proexofobia. 2. Proexopatia. 3. Indiferença proexológica. 4. Desvalorização da proéxis. 5. Aversão à realização da programação existencial.
Estrangeirismologia: o life purpose; o meaning of life; o carpe diem; a happy hour;
o know-how proexológico; o love what you do.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à consecução aprazível da proéxis.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pela proéxis, tudo! Proéxis: verdadeiro sucesso. Protagonizemos nossas proéxis. Proéxis: singularidade
interassistencial.
Ortopensatologia: – “Proéxis. O planejamento e a consecução do esquema estrutural da
proéxis podem ser envolventes e constantemente motivadores, preenchendo o vazio da intimidade de qualquer pessoa. Existem proéxis terapêuticas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da programação existencial; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os seripensenes; a seripensenidade; o holopensene do Curso Intermissivo (CI).
Fatologia: a valorização da proéxis; a automotivação proexológica; a volição proexológica; a megaprioridade existencial; a recuperação de cons desencadeadora da autodecisão de realizar a proéxis; o abertismo consciencial; a coragem para evoluir; o aumento da autodesassedialidade; o protagonismo na ressoma intrafísica; a aplicação dos traços-força (trafores) no cumprimento
da proéxis; a autorganização diária focada nas prioridades evolutivas; a disponibilidade assistencial; a convivialidade sadia; a escrita da gestação consciencial (gescon); a docência conscienciológica; a prática da tarefa do esclarecimento (tares); o posicionamento otimista perante a vida; a superação dos contrafluxos; a prática diária da tarefa energética pessoal (tenepes) chancelando o vínculo proexológico; as sincronicidades desencadeadas devido ao fato de o proexista estar no fluxo
do Cosmos; os reencontros interassistenciais de destino; o exercício da megafraternidade; a euforia intrafísica (euforin) pelo cumprimento da proéxis; a alegria de viver e a pacificação íntima re-
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sultantes do alinhamento do intermissivista à proéxis pessoal e grupal; a consecução autoconsciente da programação existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o sentimento parapsíquico de se ter algo a realizar na vida intrafísica; as ideias inatas; a conexão com a paraprocedência; a rememoração do Curso Intermissivo; a ativação coronochacral; os insights proporcionados pelos amparadores extrafísicos; o rapport com os amparadores extrafísicos; a realização da
proéxis ombro a ombro com os amparadores extrafísicos de função; a interassistência nas projeções conscientes (PCs); a projeção de mentalsoma favorecendo a recuperação de cons magnos;
a homeostase holossomática; a primavera energética (primener); a heterodesassedialidade vivenciada a partir da tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo minipeça interassistencial–subsunção maxiproexológica.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da abnegação cosmoética;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio “eu não nasci para sofrer”; o princípio
da teática; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da verpon; o princípio “isso
não é para mim”; o princípio do Universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) direcionador da proéxis.
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da proéxis; a teoria das cláusulas pétreas; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis;
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica das 50 vezes mais; as técnicas projetivas.
Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) propiciador de
convivência com o grupo evolutivo na consecução da maxiproéxis grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia.
Efeitologia: o efeito das recéxis pessoais regulares acertando o rumo da proéxis; o efeito de a constância no trabalho da proéxis trazer pacificação íntima à conscin; o efeito da autodesassedialidade proporcionando a autorrealização proexológica.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos recuperados; as neossinapses formadas ao assistir as aulas de Conscienciologia e Projeciologia; as neossinapses ocasionadas pela aplicação diária da técnica do estado vibracional.
Ciclologia: o ciclo intrínseco egocarma-grupocarma-policarma; o ciclo multiexistencial
pessoal (CMP); o ciclo Curso Intermissivo–programação existencial–ressoma; o ciclo intermissão-ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo de primaveras energéticas (ciprienes).
Enumerologia: o planejamento da proéxis; o conhecimento da proéxis; a compreensão
da proéxis; a assunção da proéxis; a realização da proéxis; a amortização evolutiva qualificando
a proéxis; o cumprimento da proéxis.
Binomiologia: o binômio ideia inata–certeza íntima; o binômio decidofilia–proéxis.
Crescendologia: o crescendo paradigma mecanicista–paradigma consciencial.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio recuperação de cons–teática proexológica–consolidação
de neossinapses.
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Polinomiologia: o polinômio intelectualidade-grafopensenidade-gescon-tares; o polinômio autopesquisa-teática-exemplarismo-interassistência; o polinômio desperticidade–compléxis–
–Pré-Intermissiologia–epicentrismo assistencial.
Antagonismologia: o antagonismo compléxis / incompléxis.
Paradoxologia: o paradoxo de o proexista (no restringimento intrafísico) questionar
a proéxis consentida por ele próprio junto aos evoluciólogos na condição de consciex.
Politicologia: a proexocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da proéxis; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a proexofilia; a cosmoeticofilia; a cogniciofilia; a conscienciofilia; a raciocinofilia; a priorofilia; a decidofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a proexofobia; a voliciofobia; a decidofobia; a neofobia.
Sindromologia: a ausência da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a superação da síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a eliminação da egomania.
Mitologia: o mito de a consciência vir ao mundo a passeio; o mito do bon-vivant; o mito
de só se viver única vez.
Holotecologia: a proexoteca; a mentalsomatoteca; a prioroteca; a volicioteca; a evolucioteca; a teaticoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Autoproexologia; a Maxiproexologia; a Voliciologia; a Intrafisicologia; a Autocogniciologia; a Gesconologia; a Autodesassediologia; a Intermissiologia; a Seriexologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o proexista; o proexólogo; o intermissivista; o autodecisor; o projetor
consciente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o completista; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a proexista; a proexóloga; a intermissivista; a autodecisora; a projetora
consciente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a completista; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: proexofilia egocármica = o interesse do proexista pelo desenvolvimento
do autoparapsiquismo a favor das resoluções no âmbito individual; proexofilia grupocármica

Enciclopédia da Conscienciologia

18189

= o interesse do proexista pelo desenvolvimento do autoparapsiquismo a favor das resoluções no
âmbito do grupo familiar e evolutivo; proexofilia policármica = o interesse do proexista pelo desenvolvimento do autoparapsiquismo a favor das resoluções do melhor para todos.
Culturologia: a Multiculturologia da Proexologia; a cultura conscienciológica; a cultura parapsíquica.
Pilar. Sob a ótica da Teaticologia, eis, por exemplo, 7 componentes da técnica do pilar
proéxico, listados em ordem funcional, a fim de a conscin interessada aprofundar a temática:
1. Life purpose: norte; ortoexistência; neofilia.
2. Abertismo: universalismo; autexposição; comunicabilidade.
3. Autopesquisa: autoconhecimento; recin; teática.
4. Tecnicidade: cientificidade; pragmatismo; autesforço.
5. Voluntariado: grupalidade; convivialidade; minipeça.
6. Assistencialidade: empatia; abnegação; amparo.
7. Cosmoética: discernimento; interassistencialidade; evolução.
Intermissão. Consoante a Evoluciologia, o intermissivista proexofílico, no terceiro tempo
do Curso Intermissivo, no exercício da tares é exemplo para consciexes intermissivistas, conscins
eletronóticas e pré-intermissivistas interessadas na evolução.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a proexofilia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
03. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
04. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
05. Binômio decidofilia-proéxis: Proexologia; Homeostático.
06. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
07. Colheita intrafísica: Evoluciologia; Homeostático.
08. Efeito intermissivo: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
11. Lei da proéxis: Proexologia; Homeostático.
12. Prioridade proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Proexopatia: Proexopatologia; Nosográfico.
15. Tempo dos Cursos Intermissivos: Parapedagogiologia; Homeostático.

O SENSO DE RESPONSABILIDADE EVOLUTIVA E A AUTESTIMA SADIA DO INTERMISSIVISTA CONFLUEM PARA
A VOLIÇÃO PROEXOLÓGICA, CONDIÇÃO SINE QUA NON
AO COMPLETISMO EXISTENCIAL PESSOAL E GRUPAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem realizado a programação existencial de modo aprazível? Já vivencia os efeitos multidimensionais a cada meta alcançada visando ao compléxis?
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1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
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PROEXOGRAMA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O proexograma é a planilha ou o quadro da planificação pessoal, específica, da programação existencial (proéxis) nesta dimensão (Intrafisicologia), com cronograma, organograma e fluxograma, executada pela consciência lúcida, consciex intermissivista, junto ao
competente evoluciólogo (Orientologia) do grupo evolutivo (Evoluciologia), quando ainda no período intermissivo pré-ressomático (Intermissiologia), a fim de otimizar a autevolução durante
a vida humana (conscin) no funil do autorrestringimento intrafísico imediato (Ressomatologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”.
Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim, existentialis. Apareceu em
1898. O elemento de composição grama vem do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal
gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”.
Sinonimologia: 1. Planificação da proéxis. 2. Planificação da maxiproéxis.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 52 cognatos (neologismos) derivados do vocábulo (acrônimo) proéxis: antiproéxis; Antiproexologia; antiproexológica; antiproexológico; autoproéxis; autoproexograma; Autoproexologia; autoproexológica; autoproexológico; ectoproéxis; egoproéxis; extraproéxis; grupoproéxis; maxiproexialidade; maxiproéxis; maxiproexograma; Maxiproexologia; maxiproexológica; maxiproexológico; megaproéxis; miniproéxis; miniproexograma; Miniproexologia; neoproéxis; patoproéxis; proexialidade; Proexarium; proéxica;
proéxico; proexidade; proexista; proexocracia; proexofilia; proexofobia; proexogênica; proexogênico; proexograma; proexogramática; proexogramático; proexóloga; Proexologia; proexológica; proexológico; proexologista; proexólogo; Proexometria; proexopensene; proexopensenidade; proexoteca; pró-proéxis; reproéxis; retroproéxis.
Neologia. Os 3 vocábulos proexograma, miniproexograma e maxiproexograma são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Vida humana desprogramada. 2. Vida intrafísica vulgar. 3. Vida da
robéxis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente das autorretrocognições.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Tudo pela
proéxis.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade.
Fatologia: o proexograma; o proexograma teático; a proéxis pessoal; o proexograma
pessoal; a proéxis a 2; o proexograma a 2; a proéxis grupal; o proexograma grupal; a Proexologia
como especialidade da Conscienciologia; o contrato da proéxis; o cumprimento racional da proéxis; a montagem do proexograma; a Metodologia proexogramática; a influência da Mesologia; os
talentos pessoais; a Fatuística pessoal; as conexidades; a homeostase orgânica; os recursos econômicos, sociais e intelectuais; o holopensene pessoal; a autorganização; a autodisciplina; a abreviação do porão consciencial; a evitação dos agentes antiproéxis; os testes corrigidos e aperfeiçoados do proexograma; o compléxis; o incompléxis; a moréxis; a maximoréxis; a minimização
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dos equívocos, imaturidades e automimeticidades dispensáveis; o Manual da Proéxis; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Tecnologia: as técnicas pró-proéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da proéxis (Proexarium); o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Enumerologia: a seleção dos rumos da proéxis; a meta intencional; a ação pessoal;
a disciplina na conduta; a modelação das técnicas; a retificação dos caminhos; a consecução perseverante.
Interaciologia: a interação intermissibilidade-intrafisicalidade; a interação proéxis-compléxis.
Politicologia: a evoluciocracia; a proexocracia (Cognópolis).
Filiologia: a proexofilia; a neofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a proexofobia.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Maxiproexologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Ressomatologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Criteriologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin 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 completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário da
Conscienciologia; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária da Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens agens; o Homo sapiens proexus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniproexograma = o proexograma da miniproéxis; maxiproexograma =
o proexograma da maxiproéxis (grupal).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o proexograma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
05. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
06. Gescon: Proexologia; Homeostático.
07. Gescon ectópica: Proexologia; Nosográfico.
08. Incompletude: Holomaturologia; Neutro.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
10. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.

O PROEXOGRAMA SE INCLUI ENTRE AS PESQUISAS
E PLANEJAMENTOS MAIS PRIORITÁRIOS E INTELIGENTES
DA VIDA HUMANA PARA QUALQUER CONSCIN LÚCIDA,
INTERMISSIVISTA OU COGNOPOLITA, NA IDADE ADULTA.
Questionologia. Na condição de intermissivista, você já montou o próprio proexograma? Além de planejar, você já executa as diretrizes da proéxis?
Bibliografia Específica:
01. Fernandes, Pedro; Paraprofilaxia Aplicada à Proéxis; Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 11; Suplemento 1; 24 enus.; 2 websites; 14 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 75 a 88.
02. Loche, Laênio; Determinantes do Conteúdo da Proéxis: A Abordagem Sistêmica da Evolução; Conscientia; Revista; Mensário; Vol. 11; Suplemento 1; 1 escala; 2 ilus.; 16 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 3 a 17.
03. Lucena, Carlos Alberto Santos de; Fundamentos do Proexograma; Journal of Conscientiology; Revista;
Trimensário; Vol. 8; N. 32. Ed. Português; 4 abrevs.; 4 citações; 3 enus.; 3 estatísticas; 3 perguntas; 3 respostas; 4 tabs.;
International Academy of Consciousness (IAC); Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2006; páginas 279 a 292.
04. Oliveira, Mario; & Vilela, Ana; Indicadores Consciencioterápicos de Desvio de Proéxis; Conscientia;
Revista; Mensário; Vol. 11; Suplemento 1; 9 enus.; 3 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 39 a 47.
05. Rossa, Dayane; Relação Entre Seriéxis, Proéxis e Reciclagem Intraconsciencial; Conscientia; Revista;
Mensário; Vol. 11; Suplemento 1; 8 enus.; 18 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2007; páginas 57 a 64.
06. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 53, 71, 75, 83 e 95.
07. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 43, 88, 129, 173 e 218.
08. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
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das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 15, 17, 25, 28 e 49.
09. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 211 e 982.
10. 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 94, 99, 102, 109, 498, 821 e 1.100.
11. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 94 e 151.
12. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 9 a 157.
13. 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 99.
14. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 31 e 109.
15. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 136.
16. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
a
5 Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 42.
17. 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 139 e 613.
18. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 150.
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PROEXOMETRIA
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A proexometria é a mensuração técnica qualitativa ou avaliação racional,
crítica e realista do desempenho da conscin intermissivista, homem ou mulher, quanto ao nível de
cumprimento das tarefas, atribuições ou objetivos existenciais evolutivos (proéxis).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”.
Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim, existentialis, “existencial”.
Apareceu em 1898. O elemento de composição metria vem do idioma Latim, metrum, “medida de
1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; instrumento para medir”.
Sinonimologia: 1. Medição do nível de proexialidade. 2. Avaliação do desenvolvimento da proéxis. 3. Balanço do desempenho proexológico. 4. Aferição da produtividade proexológica. 5. Análise do rendimento existencial. 6. Quantificação da qualidade dos resultados da
proéxis.
Neologia. Os 3 vocábulos proexometria, autoproexometria e heteroproexometria são neologismos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Antiproexometria. 2. Conscienciometria.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da proexometria pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia Lúcida; os proexopensenes; a proexopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a proexometria; a mensuração dos resultados efetivos entre o previsto e o realizado quanto à programação existencial; a avaliação do desenvolvimento da consecução da proéxis; a reflexão quanto ao grau da excelência do completismo existencial; o diagnóstico quanto ao
nível de acolhimento ou adaptação à neoproéxis; o patamar de autoconscientização proexológica;
a identificação dos pontos cegos, estorvos e mata-burros proexológicos; a autopesquisa proexológica minuciosa; a autoinvestigação proexométrica indicando os acertos, enganos, erros e as omissões deficitárias; o exame crítico das proexopatias; a aferição da qualidade do cumprimento da
meta existencial; os indicadores qualiquantitativos da proexibilidade; a anatomização autoproexológica máxima; o descortínio da competência proexolínea; o levantamento do saldo atual da realização da proéxis; a síntese do rendimento proéxico; a retrospectiva das autexperiências intrafísicas; o curso Balanço Existencial da Associação Internacional da Programação Existencial
(APEX); o inventário proexológico; a autorreflexão quanto às autorrealizações; a análise dos
aportes existenciais recebidos; o escore pessoal de recebimentos e retribuições; o esquadrinhamento aprofundado do proexograma.
Parafatologia: o balanço da aplicação intrafísica do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o exame pós-dessomático da coerência entre o rendimento evolutivo e as autocompetências; o cálculo do percentual do compléxis na intermissão; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo proexometria–perseverança cosmoética evolutiva; o sinergismo autocognição maior–acerto maior; o sinergismo proexometria-Consciencioterapia.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio fundamental da acuidade nas
autopriorizações; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autodisciplina
evolutiva; o princípio da qualificação da quantidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à proexometria.
Teoriologia: a teoria da proéxis.
Tecnologia: a técnica da criticidade cosmoética; as técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas ao exame proexométrico; a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico de Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico
da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos do Curso Intermissivo na consecução da proéxis; os efeitos do
hábito da autoproexometria na autoconfiança do proexista.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da autanálise proexométrica.
Ciclologia: o nível de proexofilia mensurado na aplicação da Proexometria no decorrer
do ciclo etário humano ou das fases da proéxis; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo medição-avaliação-intervenção.
Enumerologia: a autoproexometria do proexista inversor imberbe; a autoproexometria
do proexista retomador de tarefa; a autoproexometria do proexista reciclante; a autoproexometria
do proexista conscienciômetra teático; a autoproexometria do proexista exemplarista; a autoproexometria do proexista tenepessista veterano; a autoproexometria do proexista maxicompletista.
Binomiologia: o binômio Proexometria–dinamização da performance evolutiva; o binômio deliberação-consecução aplicado ao balanço existencial; o binômio produmetria proexológica–qualimetria proexológica.
Interaciologia: a interação desnudamento intraconsciencial–desvelamento proexológico; a interação amparador-amparando na explicitação de neoabordagens pró-proéxis; a interação proexometria-Conscienciometria.
Crescendologia: o crescendo diagnóstico proéxico–prognóstico proexológico.
Trinomiologia: o trinômio autoinvestigação–autodiscernimento–autolucidez proexológica; o trinômio planejado-realizado-pendente; o trinômio balanços-reflexões-neoperspectivas;
o trinômio introspecção-retrospecção-prospecção; o trinômio Invexometria-Conscienciometrologia-proexometria; o trinômio autorreflexão-autavaliação-recin.
Polinomiologia: o polinômio planejamento-consecução-avaliação-correção; o polinômio avaliativo obtenção-organização-análise-interpretação dos dados proexométricos.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica reajustadora / autembuste; o antagonismo hiperlucidez proexológica / robotização existencial.
Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da proéxis.
Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a raciocinofilia; a autocriticofilia; a metodofilia; a recinofilia; a decidofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a metodoteca; a disciplinoteca; a criticoteca; a analíticoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Conscienciometria; a Autodiscernimentologia;
a Autopriorologia; a Autocriticologia; a Autocriteriologia; a Analiticologia; a Cosmoeticologia;
a Holomaturologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcido; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens inventarians; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens evolutivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoproexometria = a autavaliação racional e lógica do nível de realização pessoal das tarefas, atribuições ou objetivos existenciais evolutivos; heteroproexometria
= a heteravaliação racional e lógica do nível de consecução das tarefas, atribuições ou objetivos
existenciais evolutivos de conscin na condição de proexista cobaia.
Culturologia: a cultura da Autoproexologia.
Medidas. Sob a ótica da Proexologia, para auto ou heteravaliação proexométrica, eis,
por exemplo, na ordem alfabética, 30 variáveis a serem consideradas pela conscin proexista:
01. Adaptabilidade. A qualidade da adaptação à existência intrafísica.
02. Antidispersividade. A qualidade das prioridades pessoais.
03. Automimeticidade. A qualidade da automimese existencial.
04. Autossustentabilidade. A qualidade do emprego da vontade e das energias.
05. Cientificidade. A qualidade da autovivência teática do princípio da descrença.
06. Coerenciabilidade. A qualidade da autocoerência quanto aos princípios pessoais.
07. Conclusividade. A qualidade da acabativa das tarefas existenciais.
08. Continuidade. A qualidade do continuísmo nos empreendimentos evolutivos.
09. Desperticidade. A qualidade da autodesassedialidade.
10. Disponibilidade. A qualidade da autodisposição ou prestatividade lúcida.
11. Economicidade. A qualidade da gerência econômica dos recursos intrafísicos.
12. Exequibilidade. A qualidade do cumprimento dos paradeveres autoimpostos.
13. Evolutividade. A qualidade do autodesempenho e autorrendimento evolutivo.
14. Grupalidade. A qualidade do relacionamento com o grupo evolutivo.
15. Hiperacuidade. A qualidade da recuperação e aplicação dos cons.
16. Incorruptibilidade. A qualidade da retidão cosmoética.
17. Interassistencialidade. A qualidade do voluntariado conscienciológico evolutivo.
18. Intercooperatividade. A qualidade do convívio e autocomprometimento com a(o)
duplista ou a(o) cônjuge.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Investibilidade. A qualidade dos autoinvestimentos proexológicos.
Invexibilidade. A qualidade da performance consciencial existencial do inversor.
Mentalsomaticidade. A qualidade do emprego do mentalsoma (gescons).
Multidimensionalidade. A qualidade da vida consciencial multidimensional.
Ortopensenidade. A qualidade da retilinearidade da autopensenidade.
Perdoabilidade. A qualidade das reconciliações interpessoais.
Proatividade. A qualidade do protagonismo prático da proéxis.
Produtividade. A qualidade do aproveitamento do tempo humano.
Recexibilidade. A qualidade da performance consciencial existencial do reciclante.
Sociabilidade. A qualidade das companhias e amizades evolutivas.
Somaticidade. A qualidade do autoconvívio com o soma ou corpo humano.
Tecnicidade. A qualidade da aplicação de técnicas evolutivas para viver.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a proexometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
02. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
03. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
04. Empenho proexolíneo: Autodeterminologia; Homeostático.
05. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
06. Intermissiometria: Paraconscienciometrologia; Neutro.
07. Inventário proexológico: Autoproexologia; Homeostático.
08. Medida conscienciológica: Conscienciometrologia; Neutro.
09. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
10. Paraverbação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
11. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
12. Proexograma: Proexologia; Homeostático.
13. Proexometria pré-executiva: Autoproexogramologia; Homeostático.
14. Proexopatia: Proexopatologia; Nosográfico.
15. Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.

A AUTOPROEXOMETRIA PERIÓDICA ASSOCIADA ÀS RECINS PROGRAMADAS E CONTÍNUAS ATUA COMO MEDIDA
PROFILÁTICA AO DESVIO EVOLUTIVO E SALVAGUARDA
À CONSECUÇÃO PERSEVERANTE DA META EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz a avaliação regular do autorrendimento evolutivo no desenvolvimento da consecução da proéxis pessoal? No atual momento evolutivo, qual
o resultado presumido entre o previsto e o realizado quanto à autoproéxis?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails;
103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 155.
2. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner; 344
p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 ter-

Enciclopédia da Conscienciologia

18199

mos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 36, 53, 55,
61, 71, 75, 83, 95, 101, 108, 111, 113, 117, 122, 127, 135, 136, 140, 141, 143, 145, 149, 165, 172, 183, 189, 191, 197,
201, 202, 215, 219, 227 e 230.
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 102, 118,
188, 466, 994 e 1.065.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 23, 24
e 42.

R. D. R.
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PROEXOMETRIA PRÉ-EXECUTIVA
(AUTOPROEXOGRAMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A proexometria pré-executiva é a quantificação diagnóstica dos resultados
dos autesforços empreendidos na cotidianidade do período preparatório da autoproéxis da conscin
lúcida, homem ou mulher, realizada ao final da primeira fase proexológica, em geral aos 35 anos
de idade, visando aprimorar, otimizar e qualificar o período executivo porvindouro.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo programação procede do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”.
Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim, existentialis, “existencial”.
Apareceu em 1898. O elemento de composição metria vem do idioma Latim, metrum, “medida de
1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para
medir”. O prefixo pré deriva do idioma Latim, prae, “anterioridade; antecipação; adiantamento;
superioridade comparativa”. O termo executiva procede do idioma Latim, exsecutio, “acabamento; remate; conclusão; execução; processo ordinário; prosseguimento judiciário”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 01. Proexometria pós-preparatória. 02. Inventário pós-fase preparatória. 03. Autodiagnóstico proexológico adultício. 04. Cotejo pré-fase executiva. 05. Parada estratégica pró-compléxis. 06. Autoproexograma prático. 07. Autavaliação da performance proexológica. 08. Balanço existencial autexecutivo. 09. Balanço autoproexológico da conscin balzaquiana. 10. Quantificação parcial da autoproéxis.
Neologia. As 3 expressões compostas proexometria pré-executiva, proexometria pré-executiva inversora e proexometria pré-executiva reciclante são neologismos técnicos da Autoproexogramologia.
Antonimologia: 01. Proexometria pós-executiva. 02. Balanço pré-evoluciólogo. 03. Autavaliação pós-compléxis. 04. Autodesorganização proexológica. 05. Autodispersividade proéxica. 06. Procrastinação autoproéxica. 07. Programa existencial caótico. 08. Entropia da autoproéxis. 09. Desagregação dos autesforços evolutivos. 10. Minidissidência ideológica.
Estrangeirismologia: o pit stop existencial; o festina lente proexológico; o background
paragenético; o whole pack conscienciológico; o carpe diem; o ciclo diário PDCA (plan-do-check-act); o modus vivendi lúcido; o timing da proéxis; a awareness proéxica; o ranking de autoprioridades; o Proexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades proexológicas pessoais.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o tema:
– Proéxis: megaoportunidade evolutiva. Compléxis: miniacertos acumulados.
Proverbiologia. Eis provérbio da Antiguidade relacionado ao tema: – Viva a vida como
se fosse viver para sempre. Ao mesmo tempo, esteja sempre preparado para morrer amanhã.
II. Fatuística
Pensenologia: os proexopensenes; a proexopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o megafoco autopensênico da fase preparatória da proéxis; o holopensene pessoal
da Inventariologia Proexológica.
Fatologia: a proexometria pré-executiva; a preparação lúcida da proéxis; o inventário do
primeiro tempo evolutivo; a apreciação quanto ao resultado dos autoinvestimentos; a aplicação do
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proexograma; a matematização das autescolhas; as estatísticas proexométricas; a aritmética dos
autesforços; os ativos e passivos pessoais da programação de vida; a comensurabilidade das decisões pessoais; o estadiamento do status proéxico; o recenseamento da própria existência; o esmar
autoproexológico; a avaliação parcial dos acertos e erros proéxicos; o balanço da própria vida;
a idade crítica dos 35 anos; o primeiro ano do resto da vida humana (36 anos); a escala das prioridades evolutivas preparatórias pessoais; a atenção constante ao saldo da FEP; a análise fria quanto às autoomissões deficitárias; o diagnóstico quanto ao tempo perdido; o diagnóstico quanto aos
trafores esquecidos; o diagnóstico do trafar camuflado; o diagnóstico quanto às oportunidades
desperdiçadas; o diagnóstico quanto às companhias ociosas; o diagnóstico dos comportamentos
automiméticos; o diagnóstico quanto à qualidade da autopensenização; o ato de assumir a gescon
engavetada; a busca pelo autexemplarismo; o fato de correr atrás; o entreato da proéxis; o interlúdio proexológico; o interregno existencial; as marchas e contramarchas do autodesempenho
proexológico; o marche-marche proéxico; o princípio do devagar e sempre; a lucidez pessoal
ante o rolo compressor das inutilidades onipresentes; os momentos críticos da vida; os eventos
conscienciológicos marcantes; a decisão pela invéxis; o apoio do Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex); a opção pela recéxis; os trabalhos de sustentação do Grupo de Reciclantes Existenciais (Grecex); a antecipação da maturidade pessoal; a autocapacitação consciente; a adultidade evolutivamente produtiva; o vislumbre da meia-idade; as metas do inversor aos 40 anos de
idade; a nulificação da infância; a megaimportância da família nuclear; a fase de encontro da
dupla evolutiva; os cuidados lúcidos quanto ao próprio soma visando a fase executiva proexológica; a assunção imberbe da responsabilidade evolutiva; o Manual da Proéxis; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o compromisso
quanto ao desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as lembranças do
Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os fenômenos parapsíquicos marcantes na juventude;
a catalepsia projetiva enquanto ocorrência comum aos jovens intermissivistas; a primoprojeção;
os cursos de campo otimizadores do autodesassédio; o encontro do intermissivisita pelos assediadores do passado; a pusilanimidade parapsíquica; as ideias inatas intermissivas; a preparação para
a fase executiva da interassistencialidade parapsíquica; a fase inicial dos trabalhos tenepessológicos; o lançamento das bases do autepicentrismo consciencial; os aportes parapsíquicos;
o paradever intermissivo; a possibilidade de a desperticidade ser alcançada pelo inversor aos 46
anos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo egocarma-grupocarma; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo profissão–carreira–pé de meia; o sinergismo
autorganização evolutiva–produtividade interassistencial; o sinergismo vivência projetiva–recuperação de megacons; o sinergismo domínio do EV–autodesassédio proexológico; o sinergismo
ortointencionalidade–amparo de função.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio megafocal;
o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio do posicionamento pessoal (PPP);
o princípio da descrença; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da empatia
“os afins se atraem”.
Codigologia: o poder tarístico do código pessoal de Cosmoética (CPC) exemplificado
desde a juventude.
Teoriologia: a teoria das fases proexológicas; a teoria do Curso Intermissivo; a teoria
do holossoma.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida; a antecipação da fase executiva na técnica
da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da dupla evolutiva; as técnicas da autoconscienciometria; as técnicas de aproveitamento do tempo pessoal; a técnica de viver evolutivamente; a técnica do proexista-cobaia.
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Voluntariologia: o voluntariado na APEX.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas;
o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos mediatos dos investimentos proexológicos; o efeito halo das autodecisões no grupocarma nuclear; o efeito nosológico das omissões deficitárias; os efeitos extrafísicos doentios (melex) da Desviologia Pessoal; os efeitos interassistenciais do exemplarismo pessoal; os efeitos parassociológicos da invéxis; os múltiplos efeitos evolutivos do compléxis.
Neossinapsologia: o Curso Intermissivo responsável pela formação de paraneossinapses possibilitando o maxiplanejamento da neoproéxis; as neossinapses efetivadas a partir do curso Balanço Existencial (APEX).
Ciclologia: o ciclograma parapsíquico pessoal (5 ciclos); o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o respeito ao ciclo circadiano no embasamento da autoproéxis; o ciclo dessoma-intermissão-neoproéxis; o ciclo interassistencial conscin certa–carreira certa–tempo certo–público-alvo certo; o ciclo de autopesquisas constantes; o ciclo recéxis-recin-neopatamar.
Enumerologia: a introspecção proexogênica; a reflexão proexogênica; a excogitação
proexogênica; a ponderação proexogênica; a lucubração proexogênica; a cerebração proexogênica; a concatenação proexogênica.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio planejamento-ação; o binômio análise-síntese; o binômio miniproéxis-maxiproéxis; o binômio saúde física–saúde consciencial; o binômio profissão-autossustentabilidade; o binômio autopesquisa-autexemplarismo.
Interaciologia: a interação senso de responsabilidade–senso de urgência na proéxis;
a interação proéxis individual–maxiproéxis; a interação APEX-CONSCIUS; a interação materpensene pessoal–linha de abertura proexológica; a interação CCCI-CCCE; a interação dos recebimentos aportados na fase preparatória; a interação intermissibilidade-intrafisicalidade; a interação retrospectiva decenal–análise contextual atual–neoplanejamento decenal.
Crescendologia: o crescendo ignorância-inexperiência-experiência; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo na valorização dada a cada minuto
existencial; o crescendo (dupla) triatleta conscienciológico–ofiexista; o crescendo compléxis-maximoréxis; o crescendo proexológico fase preparatória (em geral menor)–fase executiva (em geral maior)–fase acabativa (síntese proexológica); o crescendo etário avaliação proexológica aos
15 anos–avaliação proexológica aos 25 anos–avaliação proexológica aos 35 anos; o crescendo
evolutivo sementeira intrafísica–colheita extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio invéxis-tenepes-ofiex; o trinômio energograma-proexograma-conscienciograma; o trinômio autopotencialidade-autorganização-autossuficiência; o trinômio crises existenciais–gargalos proexológicos–neopatamares evolutivos; o trinômio aqui-agora-já; o trinômio agenda da autopensenização–planilha evolutiva–produção diária.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio definição-planejamento-execução-persistência; o polinômio artigo-palestra-verbete-livro;
o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio; o polinômio
existencial metas de curto prazo–metas de médio prazo–metas de longo prazo–metas de longuíssimo prazo; o polinômio Intraconscienciologia-Interconscienciologia-Paraconscienciologia-Extraconscienciologia-Policonscienciologia.
Antagonismologia: o antagonismo companhias ociosas / companhias evolutivas; o antagonismo atividades-meio / atividades-fim na proéxis; o antagonismo recebimento / retribuição;
o antagonismo técnica evolutiva / teática evolutiva; o antagonismo proexológico megafoco
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/ omnidispersão; o antagonismo ponderação / ansiedade; o antagonismo autocompetição / heterocompetição.
Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo da opção pela zona de
conforto intrafísica acarretar extremo desconforto extrafísico; o paradoxo desassediador nas atividades diárias da proéxis; o paradoxo Homo sapiens dynamicus–Homo sapiens paciens; o paradoxo da consciência imperecível no soma perecível; o paradoxo da pessoa completista com carências evolutivas; o paradoxo amizade-debate.
Politicologia: a maxiproexocracia; a parapsicocracia; a interassistenciocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço proexológico; as leis da proéxis; as leis da Fisiologia.
Filiologia: a cogniciofilia; a decidofilia; a leiturofilia; a bibliofilia; a autocriticofilia;
a assistenciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a cosmoeticofobia; a neofobia; a raciocinofobia; a enissofobia; a fraternofobia; a imperfecciofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da subestimação;
a síndrome da mediocrização; a síndrome da autovitimização; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
Maniologia: a riscomania periclitando as bases da proéxis.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a administrativoteca;
a cronoteca; a etarioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexogramologia; a Proexometrologia; a Antidesviologia;
a Maxiproexologia; a Teaticologia; a Verbaciologia; a Organizaciologia; a Cronoevoluciologia;
a Conscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Complexiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida preparadora da proéxis; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin completista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário da
Conscienciologia; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetrógrafa; a voluntária
da Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autolucidens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens completista.
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V. Argumentologia
Exemplologia: proexometria pré-executiva inversora = a realizada pelo inversor, homem ou mulher, aos 35 anos de idade; proexometria pré-executiva reciclante = a realizada pelo
reciclante, homem ou mulher, aos 35 anos de idade.
Culturologia: a cultura da Conscienciometrologia; a cultura da Proexometrologia.
Balanço. Considerando a Proexologia, eis, listados na ordem alfabética dos termos-chave, 35 autoquestionamentos teáticos visando auxiliar na quantificação da qualidade dos resultados
dos autesforços feitos durante a fase preparatória dos intermissivistas interessados:
01. Amizades. Quantas amizades pessoais posso elencar e classificar na condição de
amizade raríssima?
02. Artigos. Quantos artigos de cunho tarístico escrevi? Qual a temática predominante?
03. Autorreflexão. Quantas vezes apliquei a técnica de autorreflexão de 5 horas?
04. Biblioteca. Quantos livros catalogados disponho na biblioteca pessoal? Quantos
anotados? Qual o tema predominante?
05. Cognição. Quantas vezes participei da Prova Geral de Conscienciologia?
06. Conscienciograma. Quantas vezes respondi integralmente o conscienciograma?
Qual a síntese autoconscienciométrica?
07. Conscienciometria. Quantas vezes fui conscin-cobaia voluntária na Conscienciometria (CONSCIUS)? Qual o principal feedback recebido?
08. Consciencioterapia. Quantas vezes fui evoluciente na Consciencioterapia (OIC)?
Qual o saldo?
09. CPC. Há quantos anos adoto teaticamente o código pessoal de Cosmoética? Qual
alínea prioritária?
10. Docência. Há quantos anos me dedico à docência conscienciológica itinerante?
11. Duplismo. Há quantos anos componho duplismo libertário?
12. EV. Há quanto tempo domino o estado vibracional? Em qual nível?
13. Extrapolacionismo. Qual o extrapolacionismo parapsíquico pessoal mais significativo?
14. Laboratórios. Em quantos laboratórios conscienciológicos já fiz autexperimentos?
Qual experiência mais se destaca?
15. Livros. Quantos livros libertários escrevi? Qual o tema eleito para a megagescon?
16. Materpensene. Qual característica principal compõe o automaterpensene?
17. Megaaporte. Qual o aporte proexológico recebido posso classificar como megaaporte? Por qual motivo?
18. Megarretribuição. Qual contribuição pessoal à humanidade posso classificar como
megarretribuição pessoal?
19. Megatrafal. Qual o automegatrafal principal tenho buscado alcançar?
20. Megatrafar. Qual o automegatrafar diagnosticado até o momento?
21. Megatrafor. Qual o automegatrafor já assumido até o momento?
22. Mentalsomática. Qual vem sendo o megafoco intelectual até a presente data? Qual
o saldo?
23. Mundividência. Quantos países conheço? Com qual mais me afinizei?
24. Ocupação. Priorizei ocupação profissional digna e assistencial? Qual o resultado
prático?
25. Poliglotismo. Quantos idiomas domino? Qual aplicabilidade assistencial?
26. Projetabilidade. Qual a autexperiência projetiva lúcida mais marcante?
27. Radicação. Já fixei residência em alguma Cognópolis? Há quanto tempo?
28. Retrocognição. Quais as experiências autorretrocognitivas mais relevantes?
29. Retrossenha. Quais os prováveis elementos constituidores da autorretrossenha?
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30. Saúde. Quais as tendências genéticas familiares a serem evitadas (tara genética) na
próxima fase existencial? Tenho o hábito de praticar exercícios físicos aeróbicos semanais? Desde quando?
31. Sinalética. Quantos sinais parapsíquicos decodificados compõem a autossinalética
parapsíquica pessoal até o presente momento evolutivo?
32. Subsistência. Disponho de pé-de-meia razoável e suficiente para antever a dedicação full time à tares? Em qual ano está pronto ocorrer?
33. Técnica. Há quantos anos venho aplicando técnica evolutiva existencial (invéxis ou
recéxis)? Quais os ganhos até o momento?
34. Tenepes. Há quantos anos pratico a tenepes? Já identifiquei o amparador de função?
35. Verbetes. Quantos verbetes da Enciclopedia da Conscienciologia redigi? Qual o tema mais original (verpon)?
Gap. No tocante a Preparatoriologia, a fase executiva da autoproéxis depende intimamente da fase anterior (preparatória). Daí a importância de se analisar detalhadamente a proexometria pré-executiva, diagnosticando possíveis lacunas ou gaps proexológicos relevantes para
a fase subsequente.
Autoprioridade. Sob a ótica da Megafocologia, tal fato obriga inevitavelmente o proexista a definir as próximas prioridades nas diferentes áreas de manifestação, mantendo o megafoco dos interesses rumo ao completismo existencial. Eis, listadas na ordem alfabética, a título de
exemplo, 7 megaprioridades proexológicas a serem encaradas pelo intermissivista durante a fase
executiva da autoproéxis:
1. Primoprioridade energética: o domínio do parapsiquismo interassistencial através
do trinômio estado vibracional–sinalética parapsíquica–iscagem lúcida.
2. Primoprioridade grupocármica: a busca teática da vivência full time da megafraternidade policámica exemplificada pelo trinômio tenepes-gescon-verpon.
3. Primoprioridade intelectual: a publicação da megagescon a partir do trinômio autodiscernimento-autodisciplina-autoprodutividade.
4. Primoprioridade interassistencial: a aquisição meritória da oficina extrafísica (ofiex) de trabalho através do trinômio autodefesa energética dominada–tenepessismo crescente–
–interassistencialidade avançada.
5. Primoprioridade parapercepciológica: a conquista da autodesperticidade em função do trinômio ortopensenidade-autoimunidade-holoassistencialidade.
6. Primoprioridade psicossomática: a manutenção progressiva do duplismo libertário
harmonioso através do trinômio desinibição-diálogo-maxifraternismo.
7. Primoprioridade somática: a manutenção produtiva do soma a partir do trinômio
dieta saudável–exercícios físicos–sono restaurador.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a proexometria pré-executiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Apagogia: Proexologia; Nosográfico.
03. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
04. Autoprevisão existencial: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
07. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
08. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fase existencial: Autoproexologia; Neutro.
Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Preparação proexológica: Proexologia; Homeostático.
Proexograma: Proexologia; Homeostático.
Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.

A ELABORAÇÃO CRITERIOSA DA PROEXOMETRIA PRÉ-EXECUTIVA É RECURSO SÉRIO E PRIORITÁRIO A TODA
CONSCIN ADULTA, HOMEM OU MULHER, INTERESSADA
EM ULTRAPASSAR OS MEGADESAFIOS INTERMISSIVOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já priorizou o balanço detalhado da fase preparatória da autoproéxis? Quais as consequências práticas daí advindas visando o compléxis?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 2ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 1 a 164.

P. F.
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PROEXOPATIA
(PROEXOPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A proexopatia é a disfunção consciencial, de base holossomática, caracterizada por alterações cognitivas, afetivas, energéticas e comportamentais associadas, direta ou indiretamente, a conteúdos ideativos referentes à programação existencial, com prejuízos claros à obtenção do compléxis.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo programação procede do idioma Latim, programma, “publicação
por escrito; edital; cartaz”, e este deriva do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”.
Apareceu no Século XX. A palavra existencial provém do mesmo idioma Latim, existentialis,
“existencial”. Surgiu em 1898. O elemento de composição patia procede do idioma Grego, páthe,
“estado passivo; sofrimento; mal; doença; dor; aflição”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Doença proexológica. 2. Moléstia proexológica. 3. Enfermidade
proexológica.
Neologia. Os 3 vocábulos proexopatia, monoproexopatia e pluriproexopatia são neologismos técnicos da Proexopatologia.
Antonimologia: 1. Saúde proexológica. 2. Normoproéxis. 3. Ortoexistência.
Estrangeirismologia: o ikigai desvirtuado no belicismo; a hermenêutica distorcida do
svadharma místico; o existentiale vacuum; o horror vacui; o taedium vitae; a ausência do life
purpose; os erros na elaboração do life project; a atenção redobrada ao locus minoris resistentiae
maxiproexológico; o lifestyle antiproéxis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoproéxis.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Proexopatia:
entrave proexológico.
Coloquiologia: a pessoa sem rumo na vida; o indivíduo perdido na vida; o ato de se dar
mal na vida; a ausência de modelos de vida positivos; o ato de deixar a vida passar.
Citaciologia: – Quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como (Friedrich Nietzsche, 1844–1900).
Filosofia: o Existencialismo; o Niilismo; o Fatalismo; a Fenomenologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da proéxis; o holopensene pessoal do autodiscernimento proexológico; o contágio holopensênico do grupo; os proexopensenes; a proexopensenidade; os exopensenes patológicos; a exopensenidade patológica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; o materpensene patológico; o materpensene sadio; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a proexopatia; a influência da saúde sobre a proéxis observada através do fenômeno do desviacionismo; o fato das parapatologias poderem ser, ao mesmo tempo, causas
e consequências da ectopia da proéxis; a ausência do porquê ou para quê viver promotor da autagressão e, de maneira aguda, do suicídio; as modalidades socioemocionais (fuga, dependência,
luta e união) diante de situações-problema; a reação de escapismo; a fuga de si mesmo para evitar
pensar na própria vida; o hasteamento da bandeira do hedonismo; a imersão na boemia exacerbada, nos vícios (álcool, maconha, cocaína) ou em futilidades; a alienação da própria realidade; os
fugitivos existenciais por meio da Internet com mais tempo no Second Life, até com neoidentidade (avatar), negligenciando a primeira vida; a depreciação das habilidades, aptidões e potenciali-
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dades a partir da estagnação existencial na robéxis; a condição de vazio existencial cronicificada
levando para o desespero e daí, para a auto e heteroagressão; a violência gratuita acobertadora da
ausência de sentido existencial; o pseudopreenchimento do vazio por meio do consumismo interrupto e fútil; o subterfúgio da “terapia das compras” para compensar frustrações existenciais;
a saída paliativa do filho-tampão; o quadro O Grito; a vida mecânica e desmotivante; o sentimento de tédio; a sensação de inutilidade; a estagnação pessoal nos diferentes setores da vida; a continuidade na mesma “vidinha de sempre”; o automatismo existencial de todos os dias acordar, tomar o café da manhã, ir para o trabalho, voltar, assistir TV e dormir; o erro da proéxis-horizonte
no qual, analogamente ao horizonte, a proéxis nunca se alcança; o teste PIL – Purpose in Life Test
(Teste sobre Propósito de Vida); o MILE-test – The Meaning in Life Evaluation Scale (Escala de
Avaliação de Sentido na Vida); o SONG-test – Seeking of Noetic Goals (Procura de Objetivos Espirituais); o Attitudinal Values Scale-Test (Teste de Escala de Valores Relacionados a Atitudes);
o Life Purpose Questionaire Test (Questionário de Propósito de Vida); o Logoteste; o conscienciograma; o proexograma; as travas proexológicas; a minidissidência recorrente; a autofagia proexológica quando ocorre a competição entre os coproexistas; a recéxis cirúrgica; a influência da
proéxis sobre a saúde constatada através do fenômeno da proexoterapia; o fato de a conscin intermissivista, ao agir alinhada às diretrizes da proéxis pessoal, trazer benefícios à saúde e ao bem-estar de modo geral; a relação cooperativa Proexologia-Consciencioterapia; a Proexologia contribuidora na promoção da saúde consciencial; as práticas consciencioterápicas ampliadoras do
índice de compléxis; as perdas evolutivas pelo desperdício de oportunidades assistenciais, tanto
no papel de assistente quanto no de assistido; a oficina de Consciencioterapia e proéxis dentro do
curso Balanço Existencial (APEX / CEAEC); o curso Identificação das Diretrizes da Proéxis
(APEX); o curso Definição da Especialidade (APEX / CEAEC / Conscius); o curso Imersão Projecioterápica temático em Proexologia (OIC); o curso modular Saúde Consciencial (OIC); o Serviço de Apoio Existencial (SEAPEX).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a submissão ao
holopensene baratrosférico; o heterassédio como fator desviante da proéxis; a assistência de destino promovida por paraproexólogos; a prevenção intermissiva; o taquitismo intermissivo; a proexopatia manifestada já na intermissão pela rejeição proexológica inicial; o trauma ectópico transposto de vida pregressa; o psicótico pós-dessomático; a paraproexopatia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo saúde consciencial–proéxis; o sinergismo boa genética–
–paragenética; o sinergismo hábitos saudáveis–rotinas úteis; o sinergismo macrossoma–cuidados preventivos; o sinergismo SEAPEX-Consciencioterapia.
Principiologia: o princípio do mais vale a prevenção à remediação.
Codigologia: o desrespeito ao código pessoal de Cosmoética (CPC) como fator etiológico de proexopatias; o alinhamento ao CPC como fator preventivo de proexopatias.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria noodinâmica da personalidade
(Viktor Frankl, 1905–1997); a teoria da inteligência existencial (Howard Gardner, 1943–); a teoria da individuação (Carl Gustav Jung, 1875–1961); a teoria da semente de carvalho (James Hillman, 1926–2011).
Tecnologia: as técnicas de balanço existencial; as técnicas autoconsciencioterápicas;
a técnica da planilha da rotina semanal; a técnica da autoconscienciometria; as técnicas de autogestão existencial; as técnicas de identificação proexológica; a técnica do proexista-cobaia;
a técnica do diagnóstico existencial; a técnica do diagnóstico diferencial conscienciológico;
a técnica do encapsulamento energético.
Voluntariologia: a dispersão do voluntariado através da colaboração simultânea em diversas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado como âncora proexológica; a orientação vocacional para o voluntariado.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Paraprofilaxiólogos.
Efeitologia: o remorso enquanto efeito do incompléxis; o atraso existencial enquanto
efeito da procrastinação; a inatividade proexológica enquanto efeito da decidofobia; o açodamento
enquanto efeito da ansiedade proexológica; o restringimento pensênico enquanto efeito da robéxis; a dispersão consciencial enquanto efeito dos conflitos existenciais; a perda de companhias
evolutivas enquanto efeito da rejeição proexológica.
Neossinapsologia: as neossinapses como ponto de viragem rumo à remissão de proexopatias.
Ciclologia: o ciclo recex-recin; o ciclo autoconsciencioterápico autopesquisa-autodiagnóstico-autoenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: a neoproexopatia; a retroproexopatia; a proexopatia reincidente; a miniproexopatia; a megaproexopatia; a proexopatia branda; a criptoproexopatia.
Binomiologia: o binômio Consciencioterapia-Proexologia; o binômio história existencial–projeto existencial.
Interaciologia: a interação saúde-proéxis; a interação saúde holossomática–autodesempenho proexológico.
Crescendologia: o crescendo remediação-controle-prevenção.
Trinomiologia: o trinômio Proexopatologia-proexoterapia-proexoprofilaxia.
Polinomiologia: o polinômio Conscienciometria-Sociometria-Consciencioterapia-Proexometria.
Antagonismologia: o antagonismo cheio de vida / cheio da vida; o antagonismo atitude
pró-proéxis / atitude antiproéxis; o antagonismo realização existencial / frustração existencial;
o antagonismo fator de proteção proexológico / fator de risco proexológico; o antagonismo fator
de alinhamento proexológico / fator de desvio proexológico; o antagonismo proexoterapia / desviacionismo; o antagonismo proexoterapia / proexopatia.
Paradoxologia: o paradoxo da vida sem vida; o paradoxo da melin motivadora; o paradoxo do aporte como agravante da melin, devido ao desperdício; o paradoxo da doença como
fator de proteção proexológica; o paradoxo da expiação como cláusula pétrea proexológica;
o paradoxo do serenão oligofrênico.
Politicologia: a ingenuidade política juvenil bem intencionada, mas sem discernimento,
pró-revolução; a anarquia como legitimação do caos; o sempre injustificado terrorismo político;
o messianismo político promotor do fanatismo bélico; a proexocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço; a negligência quanto à lei proexológica da exequibilidade.
Filiologia: a proexofilia; a profilaxiofilia.
Fobiologia: a ectofobia; a deontofobia; a decidofobia; a cacorrafiofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome de Jerusalém; a síndrome dominical; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da dispersão
consciencial; a síndrome do segundo livro bloqueadora do continuísmo gesconológico; a síndrome do medo do sucesso (efeito Horner); a síndrome de reinserção vivida eventualmente após EQM.
Maniologia: a mania de exigir a certeza “absoluta” para agir na proéxis; a mania do perfeccionismo levando à inatividade proexológica.
Mitologia: o mito da proéxis via crucis, baseada no trafar, na dor e no sofrimento (a cruz
a ser carregada, o ranço religioso, a expiação); o mito da vocação divina.
Holotecologia: a patologicoteca; a socioteca; a neuroteca; a filosofoteca; a profilaxioteca; a existencioteca; a complexioteca.
Interdisciplinologia: a Proexopatologia; a Proexologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Desviaciologia; a Psiquiatria; a Psicologia; a Paraprofilaxiologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia.

18210

Enciclopédia da Conscienciologia

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o proexopata; o evoluciente; o proexista; o consciencioterapeuta; o proexólogo; o completista; o buscador-borboleta; o retomador de tarefa; o traumatizado ectópico;
o minidissidente conscienciológico; o intermissivista inadaptado; o acomodado evolutivo; o ansioso proexológico; o antepassado de si mesmo; o desorientado existencial; o eletronótico; o estigmatizado proexológico; o hipermetrope proexológico; o míope proexológico; o inseguro proéxico; o proexogramista; o neurótico noogênico; o niilista; o proexocida; o proexofóbico; o autômato existencial.
Femininologia: a proexopata; a evoluciente; a proexista; a consciencioterapeuta; a proexóloga; a completista; a buscadora-borboleta; a retomadora de tarefa; a traumatizada ectópica;
a minidissidente conscienciológica; a intermissivista inadaptada; a acomodada evolutiva; a ansiosa proexológica; a antepassada de si mesma; a desorientada existencial; a eletronótica; a estigmatizada proexológica; a hipermetrope proexológica; a míope proexológica; a insegura proéxica;
a proexogramista; a neurótica noogênica; a niilista; a proexocida; a proexofóbica; a autômata
existencial.
Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens
anticosmoethicus; o Homo sapiens antiproexologus; o Homo sapiens arrationalis; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens consciustherapeuticus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens desviatus; o Homo sapiens ectopicus; o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens
existentialis; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens inadaptatus;
o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens incompletista; o Homo sapiens inordinatus; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens stigmaticus; o Homo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens vulgaris.
V. Argumentologia
Exemplologia: monoproexopatia = a morbidade proexopática; pluriproexopatia = a comorbidade proexopática.
Culturologia: a cultura da maxiproéxis; a cultura da Consciencioterapia.
Taxologia. Conforme a Parapatologia, eis 52 exemplos, direta ou indiretamente relacionados à proéxis, de patologias com maior ou menor gravidade, na ordem alfabética:
01. Abstencionismo consciencial: indiferença, negligência, distanciamento ou posição
de neutralidade da conscin quanto à automaturidade integrada (holomaturidade) e à evolução autoconsciente prioritária.
02. Acídia proexológica: vontade fraca, sem força, acarretando o estado de inércia, tibieza e preguiça, inclusive com abatimento somático e consciencial, tornando inviável a consecução da
proéxis.
03. Acomodação consciencial: ausência de aspiração evolutiva, conformismo com o patamar e os resultados evolutivos deficitários, sem esforço de modificação para melhor.
04. Anacronismo existencial: atitude ou decisão de se buscar metas ou estratégias planejadas na proéxis, contudo extemporâneas, fora de época e inadequadas no presente, com possibilidade de gerar ou ampliar prejuízos óbvios ao compléxis, devido à expiração de conteúdos do passado
ou à prematuridade de conteúdos do futuro.
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05. Ansiedade proexológica: estado afetivo sofrido devido à expectativa de perigo real
ou imaginário referente à consecução da proéxis, diante do qual o proexista se julga incapaz ou
indefeso, gerando atitudes precipitadas, escapismos e pusilaminidade, dentre outros prejuízos.
06. Antepassado de si mesmo: condição da pessoa replicar na vida atual, quase na totalidade, de modo inconsciente, as condições, papéis, condutas, relações interconscienciais e locais
anacrônicos, ultrapassados de vidas pregressas, através de automimeses dispensáveis.
07. Apagogia proexológica: opção patológica de se dedicar à questão ou problema secundário, em detrimento do prioritário evolutivo e proexológico, caracterizado por omissão deficitária geradora do incompléxis.
08. Assédio de destino: coerção extrafísica, anticosmoética e patológica exercida a partir de consciexes malintencionadas sobre pensamentos, intenções, energias e comportamentos da
conscin em momento crítico do destino, sobretudo durante tomada de decisão, com impactos e reverberações negativas no porvir, no futuro da vida dali em diante.
09. Autodesorientação existencial: condição na qual a conscin perde o rumo, a orientação correta da própria vida e da proéxis, em estado de perplexidade, insegurança e confusão, sem
saber agir ou para qual direção seguir.
10. Autofracasso deslocado: reação autovitimizadora e ilógica, adotada pelo assistente
ao assimilar para si os fracassos ou insucessos da consciência assistida.
11. Automimetismo dispensável: atitude de repetir, na vida atual, condutas do passado,
praticadas em vidas anteriores, de caráter ultrapassado e antievolutivo.
12. Aventureirismo: enfermidade designada por S. Maddi (1933–) caracterizada pelo
ato de preencher o vazio existencial através do ativismo compulsivo e sem discriminação, no qual
a defesa de qualquer tipo de causa serve.
13. Biofilia monopolizadora: manutenção do foco, do espaço mental e das preocupações da conscin de maneira excessiva sobre a vida humana em detrimento da atuação multidimensional e dos respectivos desdobramentos evolutivos, mormente anticosmoético.
14. Carência insatisfeita: condição íntima de insatisfação, decorrente da irrealização de
certo objetivo pessoal, cuja relevância dada pelo próprio proexista é elevada, bloqueadora do desenvolvimento satisfatório da proéxis.
15. Coadjuvantismo autoproexológico: a condição nosológica do proexista de rejeitar
o papel de protagonista da própria proéxis, colocando-se erradamente em segundo plano ao priorizar o atendimento de proéxis alheia em detrimento da pessoal.
16. Complexo de Jonas: patologia abordada por Abraham Maslow (1908–1970), caracterizada pela esquiva de realizar o próprio potencial e as diretrizes intransferíveis da missão pessoal, devido ao receio de enfrentar novos desafios.
17. Conflito existencial: segundo I. Yalom (1931–) é o conflito íntimo relativo a questões existenciais, tais como a morte (existência / finitude), a liberdade (autonomia / dependência),
a solidão (isolamento / sociabilidade) e a falta de sentido para a vida (projeto / sem sentido para
a vida).
18. Conflito proexológico: endoconflito relacionado aos temas de proéxis, tais como
a realização (Curso Intermissivo / consecução da proéxis); autodisponibilidade (voluntariado / trabalho), autoprioridade (proéxis / carreira), finanças (independência / status), responsabilidade
(dever / hedonismo), identidade (autenticidade / aceitação social), produtividade (gestação consciencial / gestação humana), autogestão (timing pessoal / timing grupal).
19. Crise existencial: estado, etapa ou ponto de virada, marcado por instabilidade, estresse e possibilidade de mudança de vida para melhor ou para pior, no qual se questiona a existência, busca-se propósito para a vida e precisa-se assumir responsabilidade pelas próprias escolhas.
20. Desestruturação grupoproexológica: desfazimento da estrutura, da sustentação
e da coesão do grupo de trabalho evolutivo, decorrente do alto grau de conflitividade, competitividade, antipatia e incompreensão entre os coproexistas.
21. Desviacionismo: condição de não estar realizando as cláusulas pétreas da autoproéxis ou, analogamente, fora da via principal proexológica.

18212

Enciclopédia da Conscienciologia

22. Direção megafocal regressiva: direção nosográfica para onde a pessoa se dirige no
caminho da evolução, ao longo da vida.
23. Distorção proexológica: diferença patológica entre a proéxis percebida e a proéxis
real, devido à superestimação, quando a interpreta além da original, ou à subestimação, quando
a interpreta aquém.
24. Estigma antiproéxis: condição de marca infamadora e desonrante sobre a vida do
proexista, autodesencadeada por atitude, posicionamento ou autexpressão regressiva, antievolutiva e anticosmoética, com efeitos nocivos à consecução satisfatória da programação existencial.
25. Hipermetropia proexológica: dificuldade de ver, refletir e inferir com nitidez os fatos, situações ou cenários relativos à proéxis situados próximos, no presente ou em curto prazo.
26. Inadaptação Intermissiva: estado de não ajustar as manifestações, rotinas e intenções pessoais às diretrizes proexológicas apesar de ter se comprometido no período pré-ressomático, com a participação direta do Evoluciólogo, e ser ex-aluno de Curso Intermissivo (CI).
27. Insegurança proexológica: falta de confiança do proexista em si mesmo, nas próprias qualidades ou competências para realizar a proéxis, sem fundamento devido à lei da exequibilidade.
28. Leviandade somática: negligência quanto às atitudes preventivas e terapêuticas relativas ao soma, de maneira inconsequente, com possibilidade de levar à autodessoma prematura.
29. Macro-PK destrutiva: ocorrência megapatológica fatal, com dessoma da vítima,
engendrado por assedialidade extrafísica intensa, após série de acidentes de percurso físico e / ou
parapsíquico.
30. Melex (melancolia extrafísica): estado emocional penoso, patológico, vivenciado
pela consciex, decorrente da condição de grande percentual de incompléxis na vida pregressa.
31. Melin (melancolia intrafísica): estado emocional penoso, patológico, vivenciado pelo proexista, decorrente da condição iminente de grande percentual de incompléxis.
32. Messianismo: enfermidade mental, tema da Psiquiatria, calcada na crença pessoal
de possuir incumbência exclusiva, geralmente atribuído por entidade divina, para salvar a Humanidade ou ser o redentor social, de conteúdo nitidamente megalomaníaco.
33. Miopia proexológica: dificuldade de ver, refletir e inferir com nitidez os fatos, consequências ou cenários relativos à proéxis situados distantes ou no longo prazo.
34. Neurose noogênica: afecção psíquica de base espiritual, nomeada pelo psiquiatra
vienense Viktor Frankl, decorrente de problemas de ordem existencial, notadamente a incapacidade de encontrar sentido para a vida, mantendo-se a referência da realidade, contudo com perturbações sensoriais, afetivas, motoras e / ou vegetativas.
35. Niilismo: enfermidade designada por S. Maddi, caracterizada pela crença de tudo
ser desprovido de sentido (amor, trabalho, relacionamentos, solidariedade, pessoas) e a existência
não ser útil nem significativa, com espírito destrutivo e comportamento de destituir o significado
das atividades realizadas pelos outros, além de manifestar raiva, desgosto e desespero.
36. Patogesconismo: ato de produzir obras, gescons, sobretudo livros, cujos conteúdos,
além da natureza anticosmoética, incentivam e / ou fundamentam atrocidades, desatinos, ilicitudes e desvios de proéxis alheios, com efeito direto na criação de interprisões grupocármicas.
37. Perdularismo evolutivo: ato recorrente de gastar excessivamente, de não aproveitar
ou mal utilizar os aportes existenciais e as oportunidades evolutivas.
38. Proexocídio: paroxismo patológico constituído pelo impedimento do completismo
autoproexológico, em caráter definitivo e irreversível, decorrente de conduta anticosmoética, notadamente da traição direta ao próprio grupo da maxiproéxis, com risco de prejuízos ao trabalho
coletivo interassistencial realizado, e provocador da autexoneração proexológica, de indelével estigma e da autexclusão do convívio com os colegas intermissivistas.
39. Proexofobia: medo exagerado, desproporcional, traduzido em evitações ou aversão
à proéxis pessoal ou à simples ideia de proéxis, oriundo da dificuldade em assumir responsabilidades e renovações.
40. Pseudoproéxis: identificação falsa, enganosa, sem fundamento sobre a realidade da
proéxis pessoal, levando o proexista a assumir conteúdos inexatos como autoproexológicos.
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41. Rejeição proexológica: não aceitação, repúdio ou recusa total ou parcial do megaparavinco intermissivo e das cláusulas pétreas do mandato intrafísico.
42. Retroego antiproexológico: manifestação antievolutiva da conscin intermissivista,
caracterizada pela regressão ao retroego de vida anterior, incompatível com as diretrizes proexológicas da vida presente.
43. Robéxis (robotização existencial): condição de automatismo nas rotinas eletronóticas, caracterizado pela alienação perante a realidade multidimensional, pelo conformismo com
o status quo e restringida amplitude pensênica referente à evolução.
44. Síndrome da dispersão consciencial: condição patológica de promover, recorrente
e simultaneamente, ações em diferentes frentes, com mudanças constantes de direção, acarretando
a diluição dos esforços evolutivos e consequente impedimento da realização autoproexológica.
45. Síndrome de Merivel: negação ou ato de alegar ignorância quanto às diretrizes da
proéxis, apesar da profusão de evidências ostensivas provenientes de fenômenos parapsíquicos,
sincronicidades, indicações de companhias, tendências pessoais e / ou aportes existenciais, cuja
denominação alude ao personagem homônimo no romance Restauração, escrito por Rose Tremain
(1943–).
46. Síndrome do deslocamento paracronológico: derivação de anacronismo existencial, constituída pelo acesso extemporâneo, inoportuno e descontextualizado de informações da
própria holomemória com possíveis prejuízos à autoproéxis, de caráter antecipado, com informações recuperadas antes da ocorrência dos fatos, ou tardio, com informações recuperadas posterior
aos fatos, podendo acarretar melin, ectopia consciencial e incompléxis.
47. Síndrome do diploma: condição patológica de desvio proexológico manifestada pela
atitude de priorizar a qualificação profissional, a titularidade acadêmica e o acúmulo diplomático,
em detrimento das prioridades da proéxis e da evolução pessoal.
48. Síndrome do estrangeiro: processo patológico representado pelo conjunto de sinais
e sintomas de melin e banzo característicos do estado de estranhamento e sensação de não pertencimento à dimensão intrafísica.
49. Trauma ectópico: marca ou resquício negativo psicossomático dificultador da retomada de tarefa (proéxis), devido aos sentimentos de medo, receio, baixa autestima, baixa autoconfiança, dentre outros, oriundos de experiências, atitudes, decisões e comportamentos errados
anteriormente (ectopia).
50. Vazio existencial: condição na qual há sofrimento psíquico, ausência de interesses,
objetivos e significado da vida, sensação de perda indeterminada e incapacidade de pensar e planejar o futuro.
51. Vegetabilidade: patologia apontada por S. Maddi, caracterizada pela falta de atividade e de interesse, indiferença, apatia, com grau extremado de ausência de objetivos vitais e incapacidade de enxergar valor em qualquer atividade.
52. Vocação frustrada: ato contínuo de não atender ou satisfazer a tendência natural
e espontânea de exercer certa função ou profissão, mantendo-se na direção errada e a contragosto,
em atividade insatisfatória quanto à própria vontade, intenção e autocoerência.
Terapeuticologia: a Autoproexoterapia; a Autoconsciencioterapia; a Logoterapia; a Psicoterapia Humanista-existencial; a Psicoterapia Fenomenológica; a Filosofia Clínica; a Gesconoterapia; a Voluntariadoterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a proexopatia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
Leviandade somática: Antiproexologia; Nosográfico.
Macropsicocinesia destrutiva: Megaparapatologia; Nosográfico.
Megaestigma existencial: Megaparapatologia; Nosográfico.
Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
Proexograma: Proexologia; Homeostático.
Retroego antiproexológico: Seriexologia; Nosográfico.
Síndrome do diploma: Desviaciologia; Nosográfico.
Vocação frustrada: Autoproexologia; Nosográfico.

TANTO A PREVENÇÃO QUANTO A REMISSÃO DA PROEXOPATIA PASSAM INEVITAVELMENTE PELO ALINHAMENTO
DA PRÓPRIA PENSENIDADE COM O CÓDIGO PESSOAL
DE COSMOÉTICA E COM AS PRIORIDADES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já diagnosticou a manifestação de eventual proexopatia? Já aplica ações preventivas para evitar determinada proexopatia?
Pinacografia Específica:
1. Munch, Edvard; (1863–1944); O Grito; Expressionismo; Óleo e Pastel; 91 x 73,5 cm; Galeria Nacional; Oslo;
Noruega; 1893.
Filmografia Específica:
1. O Outro Lado da Nobreza. Título Original: Restoration. País: Estados Unidos; & Reino Unido. Data:
1995. Duração: 113 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; & Latim. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Michael Hoffman. Elenco: Robert Downey Jr.; Meg Ryan; Sam Neill; Hugh Grant; Polly Walker; David Thewlis; & Ian McKellen. Produção: Sarah Black; Cary Brokaw; & Andy Paterson. Desenho de Produção:
Eugenio Zanetti. Direção de Arte: Jonathan Lee; & Lucy Richardson. Roteiro: Rupert Walters, baseado na obra de Rose
Tremain. Fotografia: Oliver Stapleton. Música: James Newton Howard. Montagem: Garth Craven. Cenografia: Mark
Jury; & Eugenio Zanetti. Efeitos Especiais: Animated Extras; Cinesite (Hollywood); Westbury Design & Optical.
Companhia: Avenue Pictures Productions; Miramax Films; Segue Productions; & The Oxford Film Company. Outros
dados: Vencedor dos Oscars de melhor figurino e melhor direção de arte. Sinopse: Inglaterra, 1660. Carlos II sobe ao
trono após o terror do governo de Oliver Cromwell. No cenário da Restauração, o filme conta a saga do jovem estudante
de medicina, Robert Merivel, a partir da guinada radical na vida, após ser convidado a fazer parte da corte. Referente
à Proexologia, a narrativa retrata a ectopia consciencial, a identificação da proéxis e a retomada de tarefa.
Bibliografia Específica:
01. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Werner
Sheinpflug; et al.; 336 p.; 2 seções; 14 caps.; 55 abrevs.; 16 E-mails; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.;
1 microbiografia; 30 tabs.; 12 webgrafias; 2 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 90 filmes; 380 refs.;
2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1998; páginas 23 a 32 e 55.
02. Carvalho Teixeira, José A.; Introdução às Abordagens Fenomenológica e Existencial em Psicopatologia (II): As Abordagens Existenciais; Artigo; Análise Psicológica; Revista; Trimestral; N. 2; Série XV; Instituto Superior de Psicologia Aplicada; Lisboa; Portugal; Junho, 1997; páginas 195 a 205.
03. Dalgalarrondo, Paulo; Estudos sobre Religião e Saúde Mental realizados no Brasil: Histórico e Perspectivas Atuais; Artigo; Revista de Psiquiatria Clínica; Bimestral; Vol. 34; 1-S; Ed. Especial Espiritualidade e Saúde
Mental; Instituto de Psiquiatria da USP; São Paulo, SP; 2007; páginas 25 a 33.
04. Idem; Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais; 272 p.; 3 partes; 36 caps.; 17 citações; glos.
480 termos; 200 refs.; 24,5 x 17,5 cm; br.; Artes Médicas Sul; Porto Alegre, RS; 2000; páginas 138 e 139.
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05. Frankl, Viktor; A Questão do Sentido em Psicoterapia (Die Sinnfrage der Psychotherapie); trad. Jorge
Mitre; 160 p.; 3 caps.; 188 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Papirus; Campinas, SP; 1990; páginas 17 a 59.
06. Hillman, James; O Código do Ser: Uma Busca do Caráter e da Vocação Pessoal (The Soul’s ode: n
Search of Character and Calling); revisores Lúcia Rosenberg; & Gustavo Barcellos; trad. Adalgisa Campos da Silva; 356
p.; 11 caps.; 22 citações; 234 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 13 a 52.
07. Leloup, Jean-Yves; Caminhos da Realização: Dos Medos do eu ao Mergulho do Ser; 224 p.; 2 partes;
5 caps.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 17ª Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2008; páginas 17 a 69.
08. Loche, Laênio; Proexologia & Consciencioterapia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12;
N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 170 a 173.
09. Silva, Marcelo; Síndrome do Deslocamento Paracronológico; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 11; N. 2-S; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
Julho, 2007; páginas 54 a 65.
10. VandenBos, Gary R.; Org.; Dicionário de Psicologia da APA (APA Dictionary of Psychology); revisores
Maria Lucia Tiellet Nunes; & Giana Bitencourt Frizzo; trad. Daniel Bueno; Maria Adriana Veríssimo Veronese; & Maria
Cristina Monteiro; 1.040 p.; glos. 25.000 termos; 4 apênds.; 28 x 21 cm; enc.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2010; páginas
196, 242, 585 e 647.
11. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane
Ferraro; 164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 59 a 83 e 121 a 125.
12. Xausa, Izar Aparecida de Moraes; A Psicologia do Sentido da Vida; 256 p.; 5 partes; 27 caps.; 21 citações; 194 refs.; 4 anexos; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 1988; páginas 117, 123 a 128, 143 e 149
a 152.
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PROFESSORANDO DE CONSCIENCIOLOGIA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O professorando de Conscienciologia é a conscin, homem ou mulher, interessada na docência tarística e em plena fase de preparação para se tornar professor ou professora
do paradigma consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo professor procede do idioma Latim, professor, “o que faz profissão
de; o que se dedica a; o que cultiva; professor de; mestre”, radical de professum e supino de profiteri, “declarar perante algum magistrado; fazer alguma declaração; manifestar-se; declarar em alto
e bom som; afirmar; assegurar; prometer; protestar; obrigar-se; confessar; mostrar; dar a conhecer; ensinar; ser professor”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século
XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de determinado tema”.
Sinonimologia: 1. Pré-professor de Conscienciologia. 2. Pré-docente conscienciológico. 3. Pré-educador conscienciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas professorando de Conscienciologia, professorando de Conscienciologia imaturo e professorando de Conscienciologia maduro são neologismos
técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Professor de Conscienciologia iniciante. 2. Educador conscienciológico. 3. Parapedagogo. 4. Agente retrocognitor veterano. 5. Epicentro tarístico autoconsciente.
Estrangeirismologia: o Autorreflexarium; o puzzle parapedagógico; a peer observation;
o continuum da aula de Conscienciologia; a atenção ao timing; o download do Curso Intermissivo
(CI); o feedback dos parapedagogos; a Instituição Conscienciocêntrica (IC) Reaprendentia; as
frequently asked questions (FAQ) dos alunos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autorreeducaciologia.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Professorando: pré-agente retrocognitor.
Proverbiologia. Eis 2 provérbios latinos relacionados ao tema: – Bis discet qui docet.
Verba docent, exempla trahunt.
Filosofia. A Cosmoética; a Holofilosofia; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal parapedagógico em desenvolvimento; o holopensene pessoal da autenticidade; o holopensene pessoal do despojamento interassistencial tarístico;
o holopensene pessoal da megafraternidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; os anciropensenes;
a anciropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os orismopensenes; a orismopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade dosada; a flexibilidade pensênica.
Fatologia: a assunção da autorresponsabilidade intermissiva (Autointermissiologia) como profilaxia da esquiva à formação docente; o autenfrentamento pré-docente; o continuísmo docente; o primado da Descrenciologia; a Autovoliciolinologia; a Automotivaciologia; a Autorganizaciologia; a Autopriorologia; a Autoproexologia; a Interassistenciologia; a entrevista docente;
a entrevista metarreflexiva; as provas-debate; o plano de aula; o domínio do conteúdo; a chegada
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com bastante antecedência ao local da aula; a aula-treino nos estágios docentes; o uso adequado
dos recursos didáticos; a anacefaleose; o conceito subsunçor; o gancho didático; a evitação da ansiedade em cobrir todo o conteúdo nos mínimos detalhes; a assistência interpares; a autavaliação
formativa; o cultivo da língua materna; a importância do autopolineuroléxico para o professorando em Conscienciologia; o raciocínio lógico; a precisão da linguagem; a atenção às falácias argumentativas; a linguagem nãoverbal; o autodidatismo sistemático; a sinceridade docente; a perspectiva dialógica; o esquecimento da postura tem de ser assim; o temperamento paracientífico;
o enfoque traforista; a ousadia intelectual; o charme intelectual cosmoético; a força presencial docente; a preparação para não forçar a barra dos alunos; os aspectos de professor veterano presentes no professorando; a itinerância com o Curso Livre pessoal em paralelo à formação docente;
a formação nas diversas ICs; o Curso para Formação de professores de Conscienciologia (CFPC)
da Reaprendentia; a Semana da Reeducação Consciencial; o Simpósio de Parapedagogia; a Jornada de Educação Conscienciológica; a Qualificação Docente; o Programa de Aceleração da
Erudição (PAE); a Revista de Parapedagogia; a autorreflexão docente substituindo a heteroimposição do certo ou errado na avaliação parapedagógica; a mudança de patamar pós-aula; a felicidade cosmoética do parapedagogo ao testemunhar êxito do professorando formado professor; o ato
de desensinar lições retrógradas; o ato de ensinar novas lições; a planilha de renovações íntimas
necessárias à docência multidimensional; a busca da vivência do epicentrismo consciencial tarístico (Epicentrologia); a preparação para a itinerância internacional com o tratado pessoal debaixo
do braço (Megataristicologia).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pré-aula; as sincronicidades pré-aula; a paraassepsia do ambiente de aprendizagem; a condução da mobilização básica das energias (MBE);
o desenvolvimento do parapsiquismo; os cursos de campo; as dinâmicas parapsíquicas realizadas
em paralelo à formação docente; a formação do campo parapedagógico a partir das energias do
professorando de Conscienciologia; a interação com a equipex; a clarividência podendo confirmar
a presença de amparadores e tranquilizando o professorando; as estratégias pessoais de conexão
com o amparo; o investimento dos amparadores na conscin comprometida com o autodesenvolvimento docente; a sustentabilidade energética nos debates; a aura expandida para recepção de ideias extrafísicas; a interassistencialidade parapedagógica; a paraturma; a gestão do paraprendizado;
a despriorização das seduções holochacrais anticosmoéticas; a busca da autoconscientização multidimensional (AM); o rehearsal na condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos atributos mentaissomáticos; o sinergismo professor-aluno; o sinergismo voluntariado-profissão.
Principiologia: o princípio da Autexperimentologia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da paraaprendizagem ininterrupta; o princípio cosmoético do esmero didático em qualquer circunstância; o princípio tarístico de priorizar a assistência em detrimento
do conteúdo; o princípio coloquial; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) integrando o autocompromisso docente; o CPC aplicado à condução dos debates parapedagógicos.
Teoriologia: o autoposicionamento perante a Teoria-Líder da Conscienciologia; as teorias de ensino-aprendizagem; as teorias da Parapedagogia; a teática da Debatologia Cosmoética; a teoria parepistemológica da práxis parapedagógica.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do escandimento; a paratécnica didática; a técnica da análise rápida do Conscienciograma; a técnica da conscin-cobaia;
as técnicas de Autoconsciencioterapia; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da
reciclagem existencial (recéxis).
Voluntariologia: o voluntariado docente nas ICs em geral.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia; o laboratório conscienciológico da docência itinerante; o labcon pessoal na condição de útero mentalsomático docente; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o trio de laboratórios conscienciológicos de dessasédio mentalsomático
(Holociclo, Holoteca, Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito halo da interassistência parapedagógica; o efeito da variável linguística no alcance do público-alvo parapedagógico; o efeito da parapolimatia na tares docente.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do autenfrentamento docente; as neossinapses da vinculação de casuísticas e fatuísticas ao dicionário pessoal de ganchos didáticos.
Ciclologia: o ciclo de qualificação da práxis parapedagógica conteúdos–transposição
didática–interação com o campo–fazer parapedagógico–interassistência; o ciclo pré-aula–aula–
–pós-aula; o ciclo teoria-prática; o ciclo análise-síntese; o ciclo saber aprender–saber ensinar;
o ciclo da Autopesquisologia docente; o ciclo do aproveitamento lúcido da Seriexologia Pessoal.
Enumerologia: o ato de responsabilizar-se pelo autodesassédio; o ato de defender verbete; o ato de ministrar curso livre pessoal; o ato de escrever gescons; o ato de itinerar para a tares; o ato de bancar o heterodesassédio; o ato de integrar-se à maxiproéxis grupal.
Binomiologia: o binômio autenfrentamento-continuísmo; o binômio flexibilidade-autoconfiança; o binômio paciência-generosidade; o binômio autabertismo-autexposição; o binômio
tempo didático–assistência pontual; o binômio mediador-debatedor; o binômio autocrítica-autorreflexão; o binômio pareidolia-apofenia; o binômio intervenção parapedagógica–paracirurgia cognitiva; o binômio cosmoético irreverência-iconoclastia; o binômio autoridade cosmoética–força presencial; o binômio autopesquisa docente–autorreeducação pensênica.
Interaciologia: a interação educação consciencial–educação conscienciológica; a interação didática-paradidática; a interação autavaliação docente–heteravaliação docente; a interação autocrítica-heterocrítca; a interação Biografologia–formação docente; a interação professor
de Conscienciologia–turma de Conscienciologia; a interação aliterativa extrapolacionismo pré-aula–extrapolacionismo durante a aula–extrapolacionismo pós-aula; a interação autorreflexão
pré-aula–autorreflexão durante a aula–autorreflexão pós-aula.
Crescendologia: o crescendo da metarreflexão docente; o crescendo hipotético sofista–
–professor de Conscienciologia; o crescendo Pedagogia-Andragogia-Parapedagogia; o crescendo varejismo-atacadismo; o crescendo pré-professor–professor jejuno–professor experiente–professor preceptor; o crescendo Orador-Parapedagogo; o crescendo da autossuperação dos trafares; o crescendo imitação de professor experiente–criação do estilo pessoal docente; o crescendo
da autoproéxis identificação-consecução; o crescendo itinerância nacional–itinerância internacional.
Trinomiologia: a superação do trinômio autodesvalorização–insegurança–medo de falar em público; o trinômio público-alvo–objetivo–conteúdo; o trinômio dos conteúdos essenciais–previstos–complementares; o trinômio palestra pública–curso de entrada–curso livre; o trinômio da tridotação consciencial comunicabilidade-parapsiquismo-intelectualidade; o trinômio
taquipsiquismo-poliglotismo-polimatia; o trinômio obsoleto Oratória-Retórica-Eloquência; o trinômio descensão cosmoética–autenticidade–horizontalidade parapedagógica; o trinômio recursos didáticos–recursos pedagógicos–recursos parapedagógicos; a observância ao trinômio dos
cuidados somáticos sono–alimentação–exercício físico.
Polinomiologia: o polinômio coragem-autodecisão-autodeterminação-autorresponsabilidade; o polinômio professorando verdoengo–professorando de vez–professorando maduro–professorando atrasado; o polinômio Conscienciometrologia-Consciencioterapia-Proexologia-Parapedagogiologia; o trinômio vivência-reflexão-estudo-partilha; o polinômio ensino–aprendizagem–recuperação de cons–esclarecimento; o polinômio voluntariado-docência-liderança-completismo; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; a teática da
multidimensionalidade a partir do polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
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Antagonismologia: o antagonismo motivação intrínseca / motivação extrínseca; o antagonismo professorando comprometido / professorando relapso; o antagonismo professorando
receptivo / professorando resistente; o antagonismo enfoque no conteúdo / enfoque na interassistência; o antagonismo objetivos alcançáveis / objetivos inalcançáveis; o estabelecimento dos objetivos de aula atentando ao antagonismo verbos facilmente verificáveis / verbos dificilmente verificáveis; o antagonismo replicador de informação / instigador de reflexão.
Paradoxologia: o paradoxo de o agente retrocognitor ser também agente de renovação.
Politicologia: a discernimentocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a democracia direta; a argumentocracia; a cognocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço necessário à superação dos gargalos pessoais.
Filiologia: a didaticofilia; a parapsicofilia; a refutaciofilia; a interaciofilia; a mentalsomatofilia; a autopesquisofilia; a verponofilia.
Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a parapsicofobia; a criticofobia; a sociofobia; a literofobia; a comunicofobia; a conviviofobia; a decidofobia; a disciplinofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da apriorismose; a síndrome
do conflito de paradigmas; a síndrome do deslocamento paracronológico; a síndrome da abstinência parafisiológica (SAP); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do
estrangeiro (SEST); a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: o mito da verdade absoluta; o mito do conhecimento irrefutável; a teática da
mitoclastia.
Holotecologia: a parapedagogoteca; a didaticoteca; a logicoteca; a cognoteca; a parapsicoteca; a controversioteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Paradidaticologia; a Autorreeducaciologia; a Interreeducaciologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Liderologia; a Intermissiologia; a Parapercepciologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Autorrecinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin semperaprendente; a conscin educadora; a conscin tantalizante; a personalidade controvertível.
Masculinologia: o professorando de Conscienciologia; o instrutor de Conscienciologia;
o facilitador de Conscienciologia; o docente de Conscienciologia; o professor de Conscienciologia; o ex-professorando; o professor ativo; o professor coadjutor; o professor-isca; o professor poliglota; o professor polímata; o agitador de ideias; o propagador de neoideias; o omnipesquisador;
o paracientista; o neologista; o holofilósofo.
Femininologia: a professoranda de Conscienciologia; a instrutora de Conscienciologia;
a facilitadora de Conscienciologia; a docente de Conscienciologia; a professora de Conscienciologia; a ex-professoranda; a professora ativa; a professora coadjutora; a professora-isca; a professora poliglota; a professora polímata; a agitadora de ideias; a propagadora de neoideias; a omnipesquisadora; a paracientista; a neologista; a holofilósofa.
Hominologia: o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo
sapiens parapaidagogicus; o Homo sapiens educator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens magister.
V. Argumentologia
Exemplologia: professorando de Conscienciologia imaturo = aquele resistente aos feedbacks dos parapedagogos; professorando de Conscienciologia maduro = aquele capaz de aplicar
os feedbacks recebidos.
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Culturologia: a cultura evolutiva; a cultura da docência conscienciológica; a cultura da
tares; a cultura da interassistencialidade; a Interculturologia; o choque cultural inevitável do paradigma consciencial; a cultura tenepessista; a cultura proexológica; a superação da lacuna da
formação cultural; a Holoculturologia.
Holopensenologia. Conforme a Recinologia, entre as providências mais sérias a desafiar
o futuro professor, ou professora, de Conscienciologia, encontra-se a constituição de holopensene
pessoal parapedagógico por meio do crescendo identificação-aplicação-consolidação do estilo
pessoal docente.
Didaticologia. Segundo a Estilologia, a assunção do estilo docente permite ao professorando determinar qual(is) das 7 técnicas de ensino-aprendizagem, listadas em ordem alfabética,
são capazes de gerar mais resultado na própria aula:
1. Aula expositiva dialogada.
2. Brainstorming.
3. Debate.
4. Estudo de caso.
5. Estudo em grupo.
6. Leitura dialógica.
7. Seminário.
Taristicologia. Quanto à Paradidaticologia, urge destacar: a capacidade de argumentação do professor de Conscienciologia embasa qualquer estilo identificado e técnicas escolhidas.
Onde não há magister dixit há troca de ideias, e onde há troca de ideias, a argumentocracia prevalece. Argumentando conseguimos esclarecer. Esclarecimento: objetivo docente.
Exemplarismologia. Pela análise da Interassistenciologia, o maior e melhor recurso didático, pedagógico e parapedagógico existente em sala de aula é o professor.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o professorando de Conscienciologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autenfrentamento docente: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Autorreflexão na docência conscienciológica: Parapedagogia; Homeostático.
06. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
07. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
08. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
09. Partilha do saber: Seriexologia; Homeostático.
10. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Público-alvo conscienciológico: Comunicologia; Neutro.
13. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
14. Teática prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
15. Transmissão gratificante: Parapedagogiologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

18221

A CONSCIN PROFESSORANDA DE CONSCIENCIOLOGIA
MADURA, HOMEM OU MULHER, EVITA TRANSFERIR RESPONSABILIDADES AOS AMPARADORES. AO CONTRÁRIO,
ESFORÇA-SE PARA TER AUTOSSUFICIÊNCIA TARÍSTICA.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala de 1 a 5, qual o nível de autossuficiência tarística alcançado por você, leitor ou leitora, professorando(a) ou professor(a) atuante? Como vivencia os desafios da docência conscienciológica?
Bibliografia Específica:
1. Alves, Hegrisson Carreira; Parepistemologia da Práxis Parapedagógica; Artigo; Parapedagogia; Revista;
Anuário; Ano 1; N. 1; 45 refs.; Epígrafe Editorial; Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2011; páginas 3 a 22.
2. Klein, William; Aspectos da Pré-Aula de Conscienciologia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
14; N. 4; 1 E-mail; 4 enus.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
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PROFESSOR INTERMISSIVISTA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O professor intermissivista é a consciência intrafísica lúcida, homem ou
mulher, ex-aluno do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, colaborador da reurbanização terrestre (reurbex), dedicado ao esclarecimento tarístico de outras consciências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo professor procede do idioma Latim, professor, “o que faz profissão
de; o que se dedica a; o que cultiva; professor de; mestre”, radical de professum e supino de profiteri, “declarar perante algum magistrado; fazer alguma declaração; manifestar-se; declarar alto
e bom som; afirmar; assegurar; prometer; protestar; obrigar-se; confessar; mostrar; dar a conhecer; ensinar; ser professor”. Surgiu no Século XV. O prefixo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão provém do mesmo idioma
Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de mittere, “deixar ir; partir; soltar;
largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”.
Sinonimologia: 1. Professor de Conscienciologia. 2. Docente conscienciológico.
3. Agente retrocognitor. 4. Facilitador da Conscienciologia. 5. Preceptor evolutivo. 6. Reeducador consciencial. 7. Parapedagogo. 8. Paraprofessor. 9. Autodidata consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo professor:
ex-professor; ex-professora; maxiprofessor; megaprofessor; miniprofessor; profesór; professa;
professado; professador; professante; professar; professo; professora; professoraço; professorado; professoral; professorando; professorar; professoreco.
Neologia. As 4 expressões compostas professor intermissivista, professor intermissivista
iniciante, professor intermissivista experiente e professor intermissivista avançado são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Professor não intermissivista. 2. Professor eletronótico. 3. Pedagogo materialista. 4. Conscin apedeuta; conscin inculta.
Estrangeirismologia: o strong profile; a outstanding personality; a avant-garde intermissivista; o evolutionary know-how; o inward knowledge; o approach intermissivo; o assistantial job; a consciential proficiency.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da interassistencialidade tarística.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: − Professor
significa exemplo. Ensinar: primeira assistência. Ensinar: estimular neossinapses. Quem reeduca, reaprende. Reeducação: a megassolução. Conscienciólogo: professor intermissivista.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapedagogiologia; o holopensene pessoal da
reeducação; os didactopensenes; a didactopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; a paraprofilaxia pensênica do autodidatismo multidisciplinar e continuado; os cosmovisiopensenes; a cosmovisiopensenidade; o holopensene permanente da autorreeducação; o materpensene intermissivista.
Fatologia: a docência conscienciológica; a formação do professor de Conscienciologia;
o domínio do conteúdo facilitando a interação tarística; a itinerância docente; a educação online
propiciando o acesso a neointermissivistas; a comunicação interconsciencial; o acolhimento interconsciencial; a orientação assistencial; a grupalidade evolutiva; os maneirismos; os chavões; os
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ganchos didáticos; o histrionismo; a expressão facial; a sisudez antipedagógica; a análise dos erros cometidos em aulas anteriores; a sequência do programa educacional adequada às circunstâncias e necessidades; os omniquestionamentos; os autotestes; as repetições didáticas; as soluções
pragmáticas; as associações de ideias; os links intelectivos; a contextualização da ideia; a concentração mental; a atenção dividida; a memória pessoal; a estafa psíquica; o branco mental; a hipomnésia; as leituras exaustivas; as anotações ininterruptas; os livros; a biblioteca pessoal; os arquivos pessoais; a autopesquisa; a curiosidade científica; o cosmograma; os cursos; os congressos; os
seminários; as jornadas; a atualização do conhecimento; os eventos e cursos de qualificação docente da CCCI; os Centros Educacionais do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1); os cursos da
Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA);
a participação constante nas Tertúlias ou Curso de Longo Curso no Tertuliarium, localizado no
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a reeducação holossomática; a programação existencial (proéxis); a maxiproéxis grupal; a responsabilidade intermissiva prioritária da
autoproéxis; a autocoerência intermissiva; a vivência de bem-estar do ato de informar ou esclarecer.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os procedimentos
técnicos da Energossomatologia; a instalação do campo energético intermissivo didático-terapêutico; o desbloqueio energossomático coletivo; a recomposição energética grupal; a minimização
de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais; a recuperação de cons magnos do Curso
Intermissivo; os adcons (cons recuperados); os alunos extrafísicos não identificados; a parapsicofonia; o parapsicodrama; a presença da consciex intermissivista, pesquisadora, orientadora; o estágio ou treinamento na tares extrafísica; a intermissibilidade reeducativa; a parexcursão interplanetária (megafraternidade); a assistência extrafísica parapedagógica preparando consciências para
o Curso Intermissivo; as vivências do período da pré-ressoma intermissiva; o planejamento técnico da próxima ressoma; a assistência extrafísica do amparo de função; a gratidão do professor
intermissivista aos amparadores intra e extrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo (didático) professor-aluno; o sinergismo automotivação
discente–exemplarismo do professor; o sinergismo (docente) autoridade cognitiva–autoridade vivencial–autoridade cosmoética; o sinergismo (pedagógico) ascendência moral–casuística pessoal; o sinergismo (pensênico) professor–alunos tertulianos; o sinergismo força presencial do
professor–força presencial do amparador extrafísico de função; o sinergismo neoverpon–ECs
do(a) professor(a).
Principiologia: o princípio da auteducação evolutiva; a relevância do princípio do
exemplarismo pessoal (PEP) na interação professor-aluno; o princípio da autorreeducação e heterorreeducação; o princípio interassistencial de quem aprende deve ensinar; o princípio da
reeducação continuada; o princípio cosmoético de educar sem inculcar; o princípio de o bom
professor ser aquele capaz de ajudar os alunos a serem professores.
Codigologia: o código evolutivo dos intermissivistas; o código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código pessoal de prioridades evolutivas; o código pessoal de conduta proexogênica
(autoproexograma); o código de conduta do voluntário, ou voluntária, da Conscienciologia.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo; a teática da tares; a teoria e a prática do
autodidatismo parapsíquico contínuo; a teoria do paracérebro da conscin; as teáticas conscienciológicas da reurbex e da reurbin; a teoria das verdades relativas de ponta; a teoria das interprisões grupocármicas; as teorias conscienciológicas aplicadas em experimentos individuais
e grupais.
Tecnologia: as técnicas docentes da Parapedagogiologia; as técnicas pró-evolutivas
e instrumentais; as técnicas parapedagógicas reeducativas pautadas no binômio liberdade-responsabilidade; a técnica da autovivência coerente; as técnicas de Parapedagogiologia pautadas
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na autovivência experimental de conteúdos conscienciológicos; as técnicas da assistência interconsciencial; as técnicas paradidáticas do professor intermissivista aplicadas à reeducação da
consréu.
Voluntariologia: os professores voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
os voluntários docentes, itinerantes, no Brasil e no Mundo; os voluntários docentes especialistas
em subcampos da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratorio conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da
Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Cosmanálise.
Efeitologia: os efeitos da vida intermissiva na vida intrafísica; o efeito potencializador
das associações de ideias; os efeitos dos dicionários cerebrais; o efeito da validação pessoal verbaciológica; o efeito das verdades relativas na recuperação de cons; os efeitos automotivacionais
crescentes das teáticas exitosas levando à maestria; os efeitos imediatos da tares.
Neossinapsologia: o professor sendo agente de neo e parassinapses; as neossinapses
das reciclagens intraconscienciais; as neossinapses originadas pela prática parapsíquica docente; as neossinapses geradas pelas neoverpons da Enciclopédia da Conscienciologia.
Ciclologia: o ciclo de associações de ideias inatas com a mesologia circundante; o ciclo
multidimensional ensinar-aprender; o ciclo alternante docência-discência; o ciclo de reeducação
das condutas pessoais; o ciclo estudar-exemplificar-escrever; o ciclo reeducação–qualificação
interassistencial; o ciclo do autodidatismo teático.
Enumerologia: o upgrade interassistencial; o upgrade bioenergético; o upgrade cognitivo; o upgrade cultural; o upgrade tenepessista; o upgrade mentalsomático; o upgrade evolutivo.
Binomiologia: o binômio reeducador-reeducando; a reeducação consciencial pelo binômio educação formal–autodidatismo útil; o binômio primeiro a ensinar–primeiro a apreender;
o binômio ensino-autoverbação; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio professor-teletertuliano; o binômio senso de esclarecimento–senso de Paradiplomacia; o binômio docência-preceptoria.
Interaciologia: a interação pedagógica transformadora professor-aluno; a interação
autodidatismo permanente–autoqualificação crescente; a interação paracérebro-cérebro; a interação liberdade de ensinar–liberdade de aprender; a interação equipex técnica das tertúlias–
–professor intermissivista; a interação consciex visitante do Curso Intermissivo–professor itinerante; a interação educador intermissivista veterano–educando intermissivista recém chegado.
Crescendologia: o crescendo docência conscienciológica–neopatamar de amparabilidade; o crescendo paraeducando-reeducador; o crescendo ideias inatas–cons magnos; o crescendo tacon-tares; o crescendo intelectivo estudante-professor; o crescendo aprendente-semperaprendente; o crescendo preparação extrafísica–ação intrafísica.
Trinomiologia: o trinômio assistência-Parapedagogiologia-megafraternidade; o trinômio Didática-correção-encorajamento; o trinômio docente qualificação-disponibilidade-paciência; o trinômio discente autesforço-autodomínio-autoconfiança; o trinômio ensino-fala-exemplificação; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio retrocognitor–formador de opinião–
–produtor do conhecimento; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia.
Polinomiologia: o polinômio mãe-pai-professor-aluno; o polinômio escritório–sala de
aula–Holociclo–Holoteca; o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio (social) por favor–obrigado–desculpe–com licença; o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar; o polinômio professor competente–conteúdo relevante–material di-
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dático primoroso–mobiliário ergonômico–ambiente climatizado; o polinômio estudar–raciocinar–questionar–refletir–aprender.
Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / erudição; o antagonismo monodimensionalidade / multidimensionalidade.
Paradoxologia: o paradoxo autodidata cosmoético–erudito anticosmoético; o paradoxo
palavra curta–significado extenso; o paradoxo do livre arbítrio da minipeça lúcida no maximecanismo interassistencial; o paradoxo da rotina dinâmica da tares expositiva; o paradoxo do aluno de maior conhecimento se comparado ao professor.
Politicologia: a democracia direta; a democracia pedagógica; a parapsicocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a política
da reeducação geral; a política para o desenvolvimento do pensamento crítico.
Legislogia: as leis da Reeducaciologia Evolutiva; a lei do maior esforço na prática parapedagógica; as leis da sincronicidade universal; as leis emanadas da autoridade vivencial;
a lei da responsabilidade educacional; as paraleis cósmicas; as leis da interassistencialidade na
proéxis.
Filiologia: a pedagogofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a verponofilia; a disciplinofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a enciclopediofilia.
Mitologia: a desmitificação generalizada autoconsciente; a queda dos mitos multimilenares por meio das autopesquisas; as autodesmitificações; a Antimitologia.
Holotecologia: a parapedagogoteca; a didaticoteca; a consciencioteca; a evolucioteca;
a mentalsomatoteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a projecioteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Reeducaciologia; a Paradidaticologia;
a Autodiscernimentologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Verponologia; a Comunicologia; a Policarmologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia; a Autoconscienciometria; a Cosmanálise; a Holoculturologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia;
a Reurbexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin autopesquisadora; a conscin intelectual; a consciência polímata; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora de função; o corpo docente; o corpo paradocente.
Masculinologia: o professor intermissivista; o mestre; o preceptor; o educador; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conviviólogo; o duplista;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o verbetólogo; o homem de ação; o líder educador; o austríaco Rudolf Steiner (1861–1925), propositor da Pedagogia Waldorf e introdutor na educação da criança
o conceito de reencarnação (multiexistencialidade).
Femininologia: a professora intermissivista; a mestra; a preceptora; a educadora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a convivióloga; a duplista;
reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a verbetóloga; a mulher de ação; a líder educadora.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens praeceptor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens assistentialis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: professor(a) intermissivista iniciante = a condição de docente com baixo
nível de recuperação e aplicação de cons no autodesempenho; professor(a) intermissivista experiente = a condição de docente com nível médio de recuperação de cons e teática da reeducação;
professor(a) intermissivista avançado = a condição de docente com alto nível de recuperação de
cons e exemplarismo cosmoético.
Culturologia: a cultura da Parapedagogiologia; a multicultura da Reeducaciologia;
a cultura da interassistencialidade.
Reurbanização. Mediante a Reurbexologia, haverá provavelmente o aumento de professores intermissivistas, ex-professores e ex-alunos de Cursos Intermissivos atuando na dimensão
intrafísica, predispondo os alunos à autopesquisa quanto ao curso pré-ressomático pessoal.
Caracterologia. Na abordagem da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 características, condições, atributos ou trafores fortalecedores e estruturadores do perfil da conscin no desempenho da função de professor intermissivista, quanto às prioridades evolutivas e a realização da autoproéxis:
01. Abertismo: a autolucidez pensênica; a liberdade intelectual e parapsíquica; o antiapriorismo.
02. Altruísmo: o compartilhamento da afetividade desinteressada; a auteducação antiegoica; a atuação filantrópica.
03. Amparabilidade: a representação da equipe extrafísica de paraprofessores; a potencialização da telepatia; o acesso pessoal às Centrais Extrafísicas; o apoio extrafísico.
04. Anticonflitividade: a maturidade perante as auto e heterocríticas inevitáveis; as motivações humanas; os aspectos específicos e harmonizados da realidade intraconsciencial; o veteranismo.
05. Assertividade: a autodecisão e autofirmeza nas atitudes e palavras; o raciocínio lógico; a autocoerência.
06. Assistencialidade: a qualificação da auto e heterassistência; a mudança da condição
de isca inconsciente para autoconsciente; o megadesafio da implantação da tenepes.
07. Autenticidade: o ambiente parapedagógico otimizado com debate de temas da cultura extrafísica e da transparência (glasnost); o desapego de hipocrisias sociais; a parassinceridade.
08. Autexperimentação: o autodesempenho da vivência lúcida diária multidimensional
permanente nas iniciativas e pesquisas parapedagógicas; o princípio da descrença.
09. Autocognição: o aprofundamento cognitivo; a atualização da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a sapiência gratificante.
10. Autoconfiança: a autestima; a autocompetência; o respeito à própria condição evolutiva.
11. Autoconsciência: a noção mais exata da própria realidade consciencial; a maturidade extrafísica nas ações do cotidiano; a autocosmovisão.
12. Autocriticidade: os conceitos pessoais formados pelos autoquestionamentos; a abertura e receptividade aos feedbacks; o autempenho; o contraponto à vaidade.
13. Autodedicação: o imperativo interassistencial e cosmoético; a dedicação sadia.
14. Autodespojamento: o labcon pessoal nas exposições paradidáticas; a aceitação da
própria imperfectibilidade inevitável; o striptease consciencial.
15. Autodidatismo: a ampliação do conhecimento; a atualização da autexperiência; a pesquisa independente contínua; o semperaprendente.
16. Autodiscernimento: a decisão madura a favor das tarefas evolutivas; a identificação e resgate de trafores (talentos); a excelência da autavaliação evolutiva.
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17. Autodisciplina: a capacidade de manter o próprio planejamento; o bom funcionamento na aplicação da agenda diária; o megapoder da vontade.
18. Autodisponibilidade: a abertura, a liberdade e o desimpedimento à captação de
neoideias e influências positivas; a atualização funcional oportuna.
19. Autolucidez: o antenamento nos ambientes intra e extrafísicos; a eficácia nas recepções e transmissões dos esclarecimentos prioritários; o atilamento parapedagógico.
20. Autopesquisa: a análise dos talentos, experiências e resultados pessoais paradidáticos; as vivências laboratoriais; a Prova Geral de Conscienciologia (PGC).
21. Autorado: a condição de autor, ou autora, de livro técnico publicado; a megagescon
pessoal (obra-prima) especializada; o trafor da escrita.
22. Autorganização: o controle racional intra e extraconsciencial no megafoco evolutivo; a otimização no aproveitamento do tempo; a bússola antidispersão consciencial.
23. Autorreflexão: a produtividade reflexiva rotineira; a prudência e ponderação da
conduta; a repercussão multidimensional dos autopensenes; a autopensenidade cosmoética.
24. Autorrevezamento: o entrosamento dos resultados evolutivos dos autodesempenhos interassistenciais nesta vida; as megadiretrizes da próxima vida intrafísica; a retrossenha
pessoal.
25. Autossacrifício: a renúncia ao privilégio ou benefício imediato; as concessões lúcidas.
26. Autossuficiência: o megatrafor pessoal; o aumento do nível e do tempo de autossustentação de energias desassediadoras; o binômio autestima-autoconfiança.
27. Benignidade: a fraternidade, benevolência ou magnanimidade; a atitude amável
e cortês; a interassistência continuada.
28. Calculismo: a análise acurada visando os autodesempenhos prioritários; o rendimento evolutivo na assistência ao maior número de consciências; o calculismo cosmoético.
29. Cidadania: a participação autoconsciente na condição de cidadão da vida sociopolítica; a atuação no Conselho dos 500 da Cognópolis; o estudo teático da Paradireitologia.
30. Coerência: as ações pessoais holossomáticas e multidimensionais incorporadas ao
nível de conhecimento evolutivo alcançado; a integridade cosmoética; a conexão harmônica.
31. Compléxis: a visão de curto, médio e longo prazo; a interrelação dos aportes multiexistenciais; os desafios no cumprimento dos compromissos assumidos.
32. Comunicabilidade: a clareza, elegância e organização na expressão das ideias; a utilização de recursos energéticos paradidáticos; a flexibilidade multidimensional.
33. Conscin-cobaia: as autavaliações conscienciométricas na condição de conscin-cobaia; a valorização das heterocríticas recebidas.
34. Convivialidade: as interrelações conscienciais maduras; o convívio harmônico com
o(a) duplista evolutivo(a) e o grupo; as amizades enriquecedoras; a interdependência grupocármica.
35. Coragem: a autodeterminação no desempenho de atividades necessárias; os autenfrentamentos; a exposição de neoverpons superando a autoimagem distorcida e autodepreciativa;
a ousadia responsável.
36. Cosmoética: a neoconduta autodisciplinada; a mudança dos fluxos pensênicos nas
interrelações grupais; a incorruptibilidade; a depuração do microuniverso consciencial.
37. Cosmovisão: a integração mental dos componentes do tema pesquisado; a visão de
conjunto da realidade evolutiva intraconsciencial; a interação Cosmanálise-cosmossíntese.
38. Criatividade: as potencialidades intelectuais inventivas; as verdades relativas de
ponta (verpons); as ideias originais, produtivas e interassistenciais; as analogias e comparações de
situações vividas; o conhecimento intuitivo.
39. Desperticidade: a autodesassedialidade; a identificação dos autolimites cosmoéticos; a autolocalização evolutiva; a refratariedade autopensênica.
40. Desrepressão: a condição íntima de descompressão, desprendimento e desinibição
parapsíquica; a manutenção da autoconsciencialidade libertária, sincera e despojada; a autopensenidade livre.
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41. Dinamismo: o soerguimento dos ânimos, através da motivação positiva; as abordagens, vieses e ângulos das experiências intraconscienciais, cosmoéticas e multifacetadas; a vitalidade da força presencial.
42. Energossomaticidade teática: a aplicação autoconsciente da energia consciencial;
a vivência aplicada à profilaxia (autodefesa) dos bloqueios, assins e desassins; o domínio satisfatório do energossoma na autossustentação; as técnicas do arco voltaico e da megaeuforização.
43. Epicentrismo: o favorecimento da expansão consciencial; a vivência simultânea da
multidimensionalidade; o fulcro de lucidez.
44. Equilíbrio: a harmonia ativa do microuniverso consciencial; o entrosamento da vida
íntima e a existência pragmática; a satisfação interior.
45. Erudição: as leituras de livros, revistas e jornais; a participação em cursos e eventos; a aquisição e atualização da cognição universalista; o conhecimento diversificado.
46. Estado vibracional (EV): a prática da relaxação psicofísica; a aplicação profilática
de, no mínimo, 20 EVs ao dia; a chave geral da abertura consciencial.
47. Exemplarismo: o autexemplo cosmoético; a vivência dos valores essenciais do paradigma conscienciológico; o aprimoramento da bússola cosmoética.
48. Generosidade: as doações cosmoéticas em benefício da assistência parapedagógica.
49. Gescons: o aperfeiçoamento contínuo; as neoideias libertárias; a realização da autoproéxis; a autoprodutividade na tares.
50. Gratidão: o reconhecimento aos benefícios recebidos; os aportes proexológicos;
a paragratidão.
51. Holofilosofia: a aplicação do conjunto de princípios da Conscienciologia; a compreensão das realidades cósmicas; o estudo dos sistemas e correntes filosóficas existentes na Terra;
a cosmovisão transcendente.
52. Holomaturidade: a atuação interdimensional da maturidade consciencial; a finalização das contas holocármicas; o ressarcimento evolutivo.
53. Homeostaticidade: a manutenção da homeostase holossomática; o funcionamento
otimizado do mentalsoma; a retroalimentação consciencial hígida.
54. Honestidade: o comportamento manifesto de probidade e honradez; a autoridade
consciencial; a lealdade transparente.
55. Humor: o uso do bom humor; a descontração e desrepressão na apresentação de temas complexos; a abordagem prazerosa.
56. Iniciativa: a condição de ser o primeiro a propor, empreender ou realizar algo útil;
a situação crítica renovadora; o exercício da autonomia e do livre arbítrio; a decidofilia.
57. Inteligência evolutiva (IE): o entendimento e aplicação da autevolução lúcida;
o autoconhecimento assimilado no Curso Intermissivo; a hiperacuidade interdimensional.
58. Interassistencialidade: a minipeça autoconsciente do maximecanismo interassistencial; a assistência aos compassageiros de retrovidas; o bem-estar coletivo.
59. Interatividade: o impacto da aproximação parapedagógica; o processo de aprendizagem mútua e autodescobertas diretas; o campo experimental otimizado.
60. Interdependência: as ações compartilhadas; o auxílio recíproco; os interesses evolutivos; a interconfiança nos trafores; o esclarecimento interpares; a sinceridade afetiva.
61. Isca consciente lúcida: a autoconsciência assistencial intra e extrafísica; as exteriorizações energéticas extras ou emergenciais durante as 24 horas; o binômio assins-desassins.
62. Itinerância: as viagens curtas ou longas; a contribuição intermissiva; o enriquecimento cultural; a vivência de realidades e holopensenes diferenciados; a catálise parapsíquica.
63. Liderança: o autoposicionamento pessoal transparente; a realização de trabalhos assistenciais de ponta; o atrator de colaboradores afins ou maxiproexistas; a consecução de atividades libertárias conjuntas; o atrator ressomático.
64. Lisura: a integridade de caráter; a retidão nas ações intra e extrafísicas; a suavidade
no tato.
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65. Lógica: a análise rigorosa e efetiva dos elementos do acontecimento ou fato relevante; o raciocínio ou pensamento de alguma ou mais conscins (dedução, indução, hipótese, inferência); as operações intelectuais.
66. Materpensenidade: o autodiagnóstico do materpensene no holopensene pessoal;
a identificação da estrutura da consciência; as diretrizes da autoproéxis; as bases da autorrecéxis;
a renovação contínua da autopensenidade; o leitmotiv.
67. Memória: a retenção de neoideias no cérebro físico; o acesso a ideias de retrovidas
armazenadas no paracérebro; a Paragenética.
68. Mentalsomaticidade: o aprimoramento da intelectualidade, da cultura pessoal e do
sinergismo entre os atributos mentaissomáticos; a biblioteca pessoal; a consulta a bibliotecas públicas; as leituras técnicas especializadas; a lubrificação cerebral.
69. Ofiexialidade: a autonomia nos procedimentos técnicos energéticos; o veteranismo
na tenepes; o atendimento especializado; a Paraclínica.
70. Ortopensenidade: a linearidade autopensênica; as heterocríticas cosmoéticas; o holopensene pessoal com predominância no pen; o não pensar mal de ninguém.
71. Paciência: a manutenção do equilíbrio emocional e mental; a compreensão do momento evolutivo do assistido (aprendente); as técnicas de calma e antiatropelo; a pertinácia.
72. Paraperceptibilidade: a auteducação parapsíquica lúcida; a aplicação teática das
parapercepções; a telepatia com os amparadores extrafísicos; o extrapolacionismo.
73. Parassepsia: a remoção dos bagulhos energéticos pensênicos; o desapego aos objetos intrafísicos; o desprendimento do peso inútil de vidas anteriores; a bagatela do passado.
74. Paravisitabilidade: a constatação da variedade de comunexes; a cosmovisão extrafísica; a visita à comunex Interlúdio, se possível, com o Evoluciólogo; a megacatálise.
75. Poliglotismo: o domínio de outros idiomas; o aumento do dicionário cerebral analógico; o rapport e a miscigenação cultural; o universalismo.
76. Posicionamento: a autossegurança nos relacionamentos pessoal, profissional e social; a opinião refletida; as conclusões elaboradas; a convicção sustentada.
77. Primener: a condição pessoal máxima das energias conscienciais sadias e construtivas; o bem-estar interno; a euforin equilibrada.
78. Proéxis: o eixo da autoprogramação existencial identificado; a meta intencional do
maxiplanejamento da vida humana; o redirecionamento de rota adequado; a produmetria proexológica.
79. Projetabilidade lúcida (PL): o domínio da descoincidência dos veículos de manifestação; as projeções educacionais amparadas; as projeções assistenciais ou desassediadoras;
a vivência paradidática.
80. Psicossomaticidade: o equilíbrio emotivo; a desobstrução da manifestação intelectiva; a facilitação produtiva e útil; a reorganização de rotas e mudanças dos fluxos pensênicos; a saúde emocional.
81. Racionalidade: a capacidade da razão; o uso do raciocínio verbal; a ponderação comunicativa; a autorraciocinofilia.
82. Recéxis: as contínuas reciclagens existenciais sadias; as avaliações e atualizações
proveitosas; os cursos da CONSCIUS.
83. Recin: a autorrenovação intraconsciencial; a conexão à recin intermissiva; a identificação do automegatrafor; a eliminação do automegatrafar; a megarreciclagem.
84. Residência proexogênica: a instalação funcional e especializada nas proximidades
da Cognópolis; a manutenção dinâmica na realização da maxiproéxis grupal; a radicação vitalícia.
85. Responsabilidade: o rendimento evolutivo existencial grupocármico; os neoconhecimentos recebidos no Curso Intermissivo pré-ressomático; o megavínculo retributivo.
86. Retrocognição: as autovivências pré-ressomáticas confirmadas; os esclarecimentos
advindos das associações de ideias inatas e tendências vocacionais; a aplicação de múltiplas inteligências adquiridas em retrossomas; o assentamento do autoconhecimento retrocognitivo.
87. Serenismo: a condição satisfatória, autoconsciente, de aproximação gradativa ao
modelo evolutivo do Serenão; a Escala Evolutiva das Consciências.
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88. Sexualidade: a maturidade sexual; o autodiscernimento desassediador; o cultivo do
interrelacionamento afetivo regular da dupla evolutiva; o duplismo libertário.
89. Sinalética: a identificação, a tradução e a aplicação dos sinais energéticos e parapsíquicos pessoais; a autossegurança em relação ao amparo de função; a compreensão mais adequada nas abordagens assistenciais estratégicas paradidáticas; o aviso extrafísico.
90. Sinceridade: a franqueza e discrição de caráter; a maneira sincera de dar e cumprir
a palavra empenhada; o sentimento puro.
91. Solidariedade: os compromissos sociais; a participação solidária em manifestações
cosmoéticas; os movimentos comunitários; a interdependência social.
92. Somaticidade: o cuidado com a saúde física; o padrão alimentar adequado; a carga
horária de sono equilibrada; a atividade física regular; a longevidade produtiva.
93. Tares: o esclarecimento prioritário da tares; a atenção na confluência de fronteiras
culturais idiomáticas e interdimensionais.
94. Teaticidade: o conhecimento da Parapedagogiologia; a aplicação de técnicas parapedagógicas e paradidáticas; a postura teática.
95. Tecnicidade: as novas tecnologias e paratecnologias; a autorganização sistemática;
o modus operandi.
96. Tenepessismo: o investimento na dinamização da tenepes; a qualificação das ações
e contatos diários; a atualização contínua do processo interassistencial e intraconsciencial; o pião
interdimensional.
97. Verbetografia: a redação, revisão e apresentação de verbetes no Tertuliarium; a interatividade cognitiva; a coautoria na publicação da Enciclopédia da Conscienciologia.
98. Verponografia: a abertura mentalsomática; a busca das verdades relativas de ponta;
a ponderação na captação e identificação de neoverpons; a megaabordagem analítica.
99. Voliciolina: a força de vontade; a base da manifestação consciencial; a autodefesa
e autossustentação energética desassediadora; a atuação do fluxo do Cosmos; a gazua da vida humana.
100. Voluntariado: as funções assumidas nas Instituições Conscienciocêntricas; a manutenção e fortalecimento do vínculo consciencial; as interações nas equipes de trabalho.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o professor intermissivista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
02. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
06. Ensino: Evoluciologia; Homeostático.
07. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
08. Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
10. Gancho didático: Comunicologia; Neutro.
11. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
12. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
13. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
14. Pico máximo da inteligência: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
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O PROFESSOR INTERMISSIVISTA É CONSCIN AUTOCONSCIENTE DO PAPEL DE AGENTE RETROCOGNITOR E FACILITADOR DA TARES, ATUANDO DE MANEIRA CONSTANTE NA AUTO E HETERORREEDUCAÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se conscientizou da condição evolutiva de
professor(a) intermissivista? Quais técnicas pedagógicas assistenciais utiliza para esclarecer
e motivar os alunos? Como se sai no desempenho dessa função?
Bibliografia Específica:
01. Fresiansd, Izilda; A Focus on the Personal Development of Paradidactic Communication; Artigo; Journal of Conscienciology; Revista; Trimestral; Vol. 7; N. 28; International Academy of Consciousness (IAC); London; UK;
Abril, 2005; páginas 331 a 339.
02. Golfeto, Norma Viapiana; A Importância da Saúde Consciencial na Docência Formal; V Jornada de
Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 05-07.09.08; Artigo; Conscientia;
Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 32 a 41.
03. Klein, William; Professor Autopesquisador, Reeducador, Exemplarista; Anais do I Congresso Internacional da Parapedagogia e IV Jornada de Educação Conscienciológica (Construindo o Planeta-Escola); Artigo; Foz do
Iguaçu, PR; 07-10.06.07; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscieciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 33 e 34.
04. Rezende, Ana Luiza; Parapedagogia e Consciencioterapia; V Jornada de Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 05-07.09.08; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12;
N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 177 a 180.
05. Ribeiro, Luciana; Interação Docente: Uma Estratégia Parapedagógica; III Jornada de Educação Conscienciológica; Curitiba, PR; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Especial; Vol. 8; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2004; páginas 22
a 27.
06. Steiner, Rudolf; Curso de Pedagogia Curativa (Heilpädagogischer Kurs): Doze Palestras Proferidas em
Dornach para Médicos e Pedagogos Curativos: GA 317; 25.06-07.07.1924; trad. Nico Brodnitz; 216 p.; 12 caps.; 15
ilus.; 21 x 14,5 cm; br.; Federação das Escolas Waldorf no Brasil; São Paulo, SP; 2005; páginas 21, 28 e 31.
07. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 seções; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223
enus.; 10 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21
x 14 cm; br; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 36, 59, 96, 145, 171 a 176, 197, 214 e 220 a 224.
08. 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
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Rio de Janeiro, RJ; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ;
1996; páginas 55, 85, 135 e 142.
09. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores: Alexander Steiner et
al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 53, 57, 75, 84, 102, 126, 134,
138, 162, 183, 199 e 212.
10. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 397 a 399 e 943 a 945.
11. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 77 a 91.
12. 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.; 2 fotos; 200 fórmulas; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.685 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 175, 290 e 297.
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13. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores:
Alexander Steiner et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 40, 817 a 821.
14. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 109 a 115.
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PROFILAXIA DA LUDOPATIA
(PARAPROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A profilaxia da ludopatia é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher,
predisposta ao vício do jogo, adotar, diuturnamente, condutas preventivas à manifestação da patologia, visando maior dinamização da atual existência intrafísica e a evitação do desvio proexológico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo profilaxia procede do idioma Francês, prophylaxie, derivado do
idioma Latim Científico, prophylaxis, e este do idioma Grego, prophýlaxis, “precaução”. Apareceu em 1873. O primeiro elemento de composição ludo vem do idioma Latim, ludus, “jogo; divertimento; recreação”. O segundo elemento de composição patia provém do idioma Grego, páthé, “estado passivo; mal; doença; dor; aflição”. A palavra ludopatia surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Prevenção da ludomania. 2. Profilaxia do impulso de jogar. 3. Prevenção da jogatina.
Neologia. As 3 expressões compostas miniprofilaxia da ludopatia, maxiprofilaxia da ludopatia e megaprofilaxia da ludopatia são neologismos técnicos da Paraprofilaxiologia.
Antonimologia: 1. Ludopatia. 2. Sucumbência ao vício do jogo. 3. Compulsão pela jogatina; compulsão pelo jogo. 4. Ludimania; ludomania. 5. Vício em jogo de azar.
Estrangeirismologia: o videogame viciante; o gamer; o player.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evitação dos desvios da proéxis.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Profilaxia: discernimento antecipado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da paraprofilaxia; o holopensene da prevenção do
desperdício de tempo; o holopensene da saturação ludopática; a ênfase do discernimento nos pensenes pessoais; os pensenes compulsivos; a pensenidade compulsiva; os ludopensenes; a ludopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a profilaxia da ludopatia; a organização da agenda diária favorecendo rotinas
saudáveis; a autenticidade consciencial; as recins lúcidas; o autoinvestimento na proéxis; a atenção às autocorrupções e aos desvios proexológicos; a aplicação dos talentos mentaissomáticos;
a anulação das autocorrupções e autossabotagens; a escolha pela diversão sadia; a opção pelo autodesassédio; a dedicação aos esportes sadios; as produções pessoais de valor evolutivo; as gescons; a megagescon; a escrita de verbetes; a autotares quanto à ludopatia; o heteresclarecimento
sobre a ludopatia; a abolição dos jogos de azar; a recusa da autexposição à sorte; o rechaço à roleta russa; as amizades positivas; as amizades intermissivas; a dupla evolutiva (DE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paraprofilaxia da compulsão aos jogos; as ideias inatas; o contato
com o amparo extrafísico de função; os insights relativos à existência de proéxis a ser cumprida;
os insights estimulantes ao desempenho intelectivo; o desfazimento dos bagulhos energéticos pessoais; o desassédio interconsciencial.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paraprofilaxia–discernimento mentalsomático.
Principiologia: o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio megafocal;
o princípio fundamental da acuidade nas priorizações; o princípio da autocrítica cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria das reurbins; a teoria da personalidade cosmoética autoconsciente; a teoria da automimese dispensável; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da coerência pessoal.
Tecnologia: a técnica do aquecimento neuronial; a técnica das 50 vezes mais; a técnica
da exaustividade; a técnica da Autoconscienciometrologia; a técnica da inversão existencial;
a técnica da reciclagem existencial; a técnica da mudança de bloco pensênico; a técnica da dupla
evolutiva; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado na docência tarística;
o voluntariado assistencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado na Assistência Social; o paravoluntariado da reurbanização extrafísica na Terra; o voluntariado nas pesquisas sobre psicopatologias; o paravoluntariado no resgate de consciexes baratrosféricas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Grafopensenologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: o efeito Rosenthal; o efeito das rotinas úteis sobre os hábitos inúteis; o efeito do exemplarismo pessoal; o efeito da ponderação crítica nas tarefas pessoais; o efeito do desbloqueio mentalsomático; o efeito de ser autêntico; o efeito da homeostase holossomática; os
efeitos da mentalidade autossuperadora.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses quanto à utilização do tempo pessoal; a criação de neossinapses do senso de responsabilidade evolutiva; as neossinapses renovadoras promovidas pelo desassédio mentalsomático; as neossinapses das recéxis pessoais; as paraneossinapses geradas pela autossuperação da ludopatia, prevenindo o retorno do vício em vida
futura.
Ciclologia: o ciclo pensene patológico–mudança de bloco pensênico–pensenes sadios;
o ciclo autopesquisa-docência-tares; o ciclo periódico autopesquisa-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: a autocrítica; a ponderação; a megafocagem consciencial; a autodeterminação; a vontade; a autotares; a inteligência evolutiva (IE).
Binomiologia: o binômio vontade de mudar–ação de mudar; o binômio autopesquisa–
–recin lúcida; o binômio autolucidez–consecução da proéxis; o binômio autotares–desbloqueio
mentalsomático; o binômio autocrítica–domínio psicossomático; o binômio aporte proexológico–
–responsabilidade grupal.
Interaciologia: a interação conscin patológica–consciex baratrosférica; a interação
mercado ludopático–retroalimentação pensênica; a interação da realimentação grupal na jogatina; a interação assistente-assistido; a interação autodiscernimento pensênico–autevolução; a interação cérebro-paracérebro-mentalsoma.
Crescendologia: o crescendo evolutivo atividade inútil–atividade produtiva; o crescendo evolutivo consréu-intermissivista; o crescendo evolutivo autesclarecimento-heteresclarecimento; o crescendo evolutivo voluntário conscienciólogo–docente conscienciólogo; o crescendo
evolutivo minigescons-maxigescons.
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Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinômio voluntariado-docência-gescons.
Antagonismologia: o antagonismo mentalsoma / psicossoma; o antagonismo reação
instintiva / reação discernida.
Paradoxologia: o paradoxo do ludopata generoso; o paradoxo do mentalsoma desenvolvido restringido pelo psicossoma doentio.
Politicologia: a política de censura a jogos não apropriados à idade da conscin.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da convivialidade sadia dentro de grupos patológicos.
Filiologia: a pesquisofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a comunicofilia; a recinofilia;
a raciocinofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a proexofobia; a recexofobia; a evoluciofobia; a fobia de “perder” o atual
grupo de convivência; a fobia de não ser aceito em outros grupos; a autopesquisofobia; a ideofobia.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome de Gabriela; a eliminação da síndrome
da autovitimização; a remissão da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a suplantação
da síndrome da insegurança; o descarte da síndrome do infantilismo; a evitação da síndrome da
dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome da mediocrização; a síndrome da ludopatia suplantada.
Maniologia: a egomania; a fracassomania; a idolomania; a mania de apostar.
Mitologia: o mito pessoal do “grande jogador”.
Holotecologia: a ludoteca; a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a intelectoteca;
a recinoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Paraprofilaxiologia; a Autopesquisologia; a Decidologia; a Desassediologia; a Discernimentologia; a Fatuisticologia; a Grafopensenologia; a Habitologia; a Holopensenologia; a Ludologia; a Megatraforologia; a Paraconscienciometrologia; a Paradiplomacia; a Paraurbanologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ludopata; a conscin autêntica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial;
o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo;
o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniprofilaxia da ludopatia = a autovigilância quanto à tendência pessoal
aos jogos de azar; maxiprofilaxia da ludopatia = o esclarecimento aos companheiros evolutivos
sobre a condição da conscin ludopata; megaprofilaxia da ludopatia = a geração de gescons
apresentando o processo da reciclagem intraconsciencial pessoal até a autossuperação do vício do
jogo.
Culturologia: a cultura pesquisística; a cultura parapsíquica; a cultura interassistenciológica; a cultura proexológica; a cultura mentalsomática; a cultura tarística; a cultura profilática dos jogos de azar; a cultura organizacional; a cultura dos esportes sadios.
Terapeuticologia: os hobbies produtivos; os exercícios físicos; a leitura útil; as amizades sadias; a mudança do megafoco pensênico; a assistência psicológica; a assistência social.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profilaxia da ludopatia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antibagulhismo energético: Autorrecexologia; Homeostático.
02. Autenticidade consciencial: Comunicologia; Neutro.
03. Autodecisão crítica: Autodecidologia; Neutro.
04. Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Crescendo melin-autossuperação: Autorrecexologia; Neutro.
06. Estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
07. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
08. Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
09. Ludopatia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Mito da fórmula pronta: Experimentologia; Nosográfico.
11. Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
12. Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.
13. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Reconciliação íntima: Homeostaticologia; Homeostático.

A PROFILAXIA DA LUDOPATIA FUNDAMENTA-SE NA RECIN LÚCIDA DA CONSCIÊNCIA PREDISPOSTA AO VÍCIO
DO JOGO, OPORTUNIZANDO NOVO PATAMAR EVOLUTIVO, MAIS HOMEOSTÁTICO, TARÍSTICO E PACIFICADO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem aproveitando as oportunidades evolutivas
para as reciclagens pessoais? Ainda mantém alguma tendência à ludopatia ou já adota condutas
para evitar ou superar essa patologia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
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tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 187, 407, 574 a 672 e 940.
Webgrafia Específica:
1. DFC Intelligence; DFC Intelligence and Xfire announce League of Legends most played PC Game; San
Diego, CA; July, 10.12; 1 enu.; disponível em: <http://www.prweb.com/releases/dfc/xfire/prweb9684487.htm>; acesso
em: 15.11.13.
2. DFC Intelligence; Report Predicts PC-based Game Revenues to Lead Industry, Driven by Growth in
Digital Distribution among Core Gamers; June, 05.12; disponível em: <http://www.dfcint.com/wp?p=338>; acesso em:
15.11.13.
3. Lumosity, Projeto Cognição Humana; Desafie seu Cérebro com um Treinamento desenvolvido Cientificamente; disponível em: <http://www.lumosity.com>; acesso em: 05.08.14.

G. N. G.
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PROFILAXIA

MINIDISSIDÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA
(AUTENFRENTAMENTOLOGIA)

DA

I. Conformática
Definologia. A profilaxia da minidissidência conscienciológica é o esforço preventivo
empreendido pela conscin intermissivista, homem ou mulher, de identificar e sanar antecipadamente os antagonismos íntimos quanto ao convívio ou às ideias da Conscienciologia, passíveis de
levá-la a apartar-se do voluntariado ou a reperspectivar a existência segundo orientações de linhas
de conhecimento de menor expressão evolutiva, abortando a consecução da autoproéxis.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo profilaxia procede do idioma Francês, prophylaxie, derivado do
idioma Latim Científico, prophylaxis, e este do idioma Grego, prophýlaxis, “precaução”. Apareceu em 1873. O primeiro elemento de composição mini vem do idioma Latim, minimus, superlativo de parvus, “pequeno”. O vocábulo dissidência deriva também do idioma Latim, dissidens, particípio presente de dissidere, “estar separado, afastado; não concordar; ser desigual; divergir em
opinião”. Surgiu no Século XVII. A palavra consciência é igualmente proveniente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do infinitivo verbal conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no
Século XIII. O segundo elemento de composição lógico tem origem no idioma Grego, logikós,
“relativo à palavra, à proporção; explicação; opinião; razão”.
Sinonimologia: 1. Autoprevenção da rejeição à Conscienciologia. 2. Rastreamento do
autoposicionamento anticonscienciológico.
Arcaismologia. Eis termo obsoleto para designar a minidissidência: autexcomunhão.
Neologia. As 3 expressões compostas profilaxia da minidissidência conscienciológica,
miniprofilaxia da minidissidência conscienciológica e maxiprofilaxia da minidissidência conscienciológica são neologismos técnicos da Autenfrentamentologia.
Antonimologia: 1. Precipitação da minidissidência conscienciológica. 2. Retomada de
tarefas.
Estrangeirismologia: a inteligência preventiva de couper le mal à la racine; a sabedoria
profilática expressa em prevention is better than cure.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao aproveitamento das oportunidades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Malentendidos geram dissidências. Minidissidência: autoderrota intelectiva. Minidissidência: apagão consciencial. Megaminidissidente: baleia encalhada.
Coloquiologia: a evitação da perda do bonde evolutivo; o cuidado de não emprenhar pelos ouvidos; o basta ao disse-me-disse degenerador do convívio grupal; a sabedoria de engolir sapos quando necessário; o momento certo para ter sangue de barata; o exercício de fazer ouvido
de mercador; o sobrepairamento às picuinhas.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Intermissivista. O fato de a divergência da conscin intermissivista com os posicionamentos evoluídos dos componentes da CCCI, ou com determinadas verpons da Conscienciologia, gerar minidissidências ideológicas é relativamente comum, quando os trafares preponderam
nas relações interconscienciais. O caso extremo de a conscin intermissivista regredir para a condição de assediador interconsciencial é possível, em função da vontade específica e inalienável de
cada consciência. Urge entendermos as carências evolutivas de cada um de nós”.
2. “Minidissidência. Quem chega ao holopensene conscienciológico, e vai embora, pode estar repetindo algum erro básico do passado milenar”.
3. “Minidissidentes. É difícil socorrer a conscin minidissidente porque ela não se julga
em queda, mas em ascensão evolutiva”.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; a higidez autopensênica; a vigilância constante dos autopatopensenes; a autopatopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; a intrusão pensênica assediadora acirrando os antagonismos; os contrapensenes; a contrapensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a profilaxia da minidissidência conscienciológica; a prevenção do surgimento
ou recrudescimento dos antagonismos às ideias da Conscienciologia; o enfrentamento das autocorrupções favorecedoras do afastamento do grupo conscienciológico; o autesforço de superação
dos trafares passíveis de levar à autexclusão; o atilamento constante quanto à qualidade das informações trocadas entre colegas voluntários evitando assimilar conceitos distorcidos; o exercício da
tares na docência conscienciológica exigindo aprofundamento no estudo e evitando dissensões;
o compromisso proexológico preponderando sobre as minidesavenças conviviológicas; a inteligência evolutiva (IE) norteando a prevenção da minidissidência; a imunidade consolidada contra
as tentações de afastamento; a busca do entendimento mais amplo do conceito de família consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal permitindo detectar o assédio extrafísico intensificador da ruminação mental anticonscienciológica; a projetabilidade lúcida (PL) permitindo autocomprovações
proexológicas e ampliando o senso de parafiliação; os vislumbres do Curso Intermissivo (CI) reforçando os vínculos fraternos com os compassageiros evolutivos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoproéxis–maxiproéxis grupal.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de a autexperiência ser insubstituível; o princípio do descarte do imprestável; o princípio da persistência no bom empreendimento; o princípio “s põe banca quem tem competência”.
Teoriologia: a teoria da evolução da consciência.
Tecnologia: a técnica da mudança de bloco pensênico; a técnica da autorreflexão de
5 horas; a banana technique; o autodesassédio por meio das técnicas de escrita conscienciológica; a técnica de pensar antes de falar.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico reforçando o compromisso proexológico; as comemorações no voluntariado propiciando reencontros, reconciliações e fortalecendo
vínculos; a acareação entre voluntários levando à superação das divergências; o afastamento do
voluntariado devido à condição superavitária de infiltração grupocármica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos da mudança de status social abalando o planejamento evolutivo;
o efeito dos trafais não desenvolvidos na incompreensão das premências evolutivas pessoais;
o efeito da minidissidência na perda das companhias evolutivas; os efeitos nocivos da incompletude; os efeitos nefastos da incapacidade de perdoar.
Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do autenfrentamento constante.
Ciclologia: o ciclo autodiagnóstico-autocura; o ciclo divergência conviviológica–dissensão ideológica–minidissidência; o ciclo minidissidência–retomada de tarefa; o ciclo minidissidência-melin-incompléxis-melex.
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Enumerologia: a autocomprovação; a autorreciclagem; a autossustentação; a autodesdramatização; a autovigilância; a autoincorruptibilidade; a autopacificação.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio franqueza-impactoterapia; o binômio dissidência–liberdade de expressão; o binômio coragem-autenfrentamento; o binômio retomada de tarefas–reconciliação autevolutiva.
Interaciologia: a interação nosográfica egocentrismo-egoísmo.
Crescendologia: o crescendo do autoposicionamento interassistencial; o crescendo nosográfico minidissidente ideológico–anticonscienciologista.
Trinomiologia: o trinômio facilidade-sedução-desvio; o trinômio teimosia-automimese-minidissidência; o trinômio intolerância-irritabilidade-dispersão; o trinômio ceticismo-otimismo-cosmoeticidade.
Polinomiologia: o polinômio autoconflito-heteroconflito-rompimento-afastamento.
Antagonismologia: o antagonismo minidissidência / maxidissidência; o antagonismo
loc interno / loc externo; o antagonismo autoimperdoamento / heteroperdoamento; o antagonismo retomada de tarefa / recuperação plena do tempo perdido; o antagonismo humildade / comedimento; o antagonismo predominância traforística / predominância trafarística.
Paradoxologia: o paradoxo de a minidissidência conscienciológica estar prevista na articulação da reurbex; o paradoxo de o minidissidente conscienciológico contribuir com o autexemplo para a evolução dos demais intermissivistas; o paradoxo da aglutinação por meio da desaglutinação (afastamento profilático das consciências antagônicas ao trabalho).
Politicologia: a proexocracia; a voluntariocracia; a discernimentocracia; a interassistenciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a democracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da atração entre afins.
Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a autorreciclofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a hipengiofobia; a alodoxafobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a autocura da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a reversão da síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a mania da superficialidade; a mania de não pedir ajuda.
Mitologia: o alerta quanto ao desviacionismo explícito no mito da sereia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a argumentoteca; a convivioteca; a intermissioteca; a recexoteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Autenfrentamentologia; a Autodesassediologia; a Conviviologia;
a Errologia; a Paraprofilaxiologia; a Perdonologia; a Proexologia; a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin semperaprendente.
Masculinologia: o pré-serenão; o compassageiro evolutivo; o voluntário; o inversor
existencial; o reciclante existencial; o projetor lúcido; o tenepessista; o conscienciólogo; o minidissidente; o retomador de tarefas.
Femininologia: a pré-serenona; a compassageira evolutiva; a voluntária; a inversora
existencial; a reciclante existencial; a projetora lúcida; a tenepessista; a consciencióloga; a minidissidente; a retomadora de tarefas.
Hominologia: o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens egocentricus; o Homo
sapiens emotionalis; o Homo sapiens subterfugiator; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autoludibrians; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens autamparator; o Homo sapiens autodeterminator.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniprofilaxia da minidissidência conscienciológica = o estudo profundo
das obras conscienciológicas, substituindo os achismos pelos conceitos corretos diretamente hauridos das fontes; maxiprofilaxia da minidissidência conscienciológica = a autopesquisa incessante,
substituindo a ruminação mental negativa pelo escrutínio minucioso das discordâncias e dos pontos de atrito quanto aos princípios conscienciológicos.
Culturologia: a cultura da prevenção; a cultura da antecipação; a cultura do autabsolutismo; a cultura da gratidão; a cultura da Higiene Consciencial.
Taxologia. Sob a ótica da Etiologia, eis, na ordem alfabética, 4 possíveis categorias de
minidissidência conscienciológica:
1. Cogniciológica: a devida à incapacidade de compreender ou vivenciar teaticamente
algum princípio conscienciológico.
2. Conviviológica: a devida à incapacidade de sobrepairar ou transpor as dificuldades
inerentes aos relacionamentos em grupo.
3. Etológica: a devida à incapacidade de reconhecer ou corrigir as atitudes anticosmoéticas ou comportamentos ectópicos autexcludentes do ambiente do voluntariado.
4. Ideológica: a devida à incapacidade de identificar ou superar o embate íntimo com alguma ideia da Conscienciologia.
Associaciologia. É comum a etiologia múltipla nos episódios de minidissidência, por
exemplo, a transposição de algum entrave convivial para o plano ideológico, ocasionando a rejeição aos princípios.
Melexologia. Seja qual for o motivo alegado, a responsabilidade pela minidissidência
conscienciológica é sempre, em primeiro lugar, do minidissidente.
Profilaxiologia. Consoante a Autorreciclologia, eis, na ordem alfabética, categorizados
em 20 especialidades da Conscienciologia, exemplos de características, atitudes, escolhas ou posturas exigindo revisão urgente por parte da conscin intermissivista, com intuito de prevenir o afastamento do voluntariado e até mesmo a rejeição ao paradigma consciencial:
01. Adaptaciologia: a falta de flexibilidade; a incapacidade de fazer concessões cosmoéticas.
02. Autevoluciologia: a demora no reconhecimento da condição de intermissivista e na
assunção da autoproéxis; o descompromisso evolutivo.
03. Autocriticologia: a autocobrança desmesurada; o perfeccionismo paralisante; a submissão ao julgamento alheio.
04. Autopesquisologia: os trafores e trafares não mapeados; o megatrafor ocioso; o megatrafar ocultado; as imaturidades não trabalhadas; a falta de autenfrentamento.
05. Autovitimologia: a autodepreciação; a sensação de não estar à altura dos compassageiros evolutivos; a baixa autestima; a postura de verdugo de si mesmo.
06. Comunicologia: a assertividade distorcida; o tom de mando; a falta de clareza na
comunicação; a incapacidade de ouvir; o retraimento ou a soberba, furtando-se ao debate útil
e construtivo.
07. Conviviologia: a propagação da fofoca; o enclausuramento na autossuficiência patológica; a irritação frequente contra os outros; a impaciência com a falta de dedicação dos colegas;
o desânimo em virtude da anticosmoeticidade alheia; a inaceitação das diferenças; a tendência
à visão massificada; a desumanização; a dificuldade de retratar-se; a confiança depositada e não
correspondida; a negligência com os compromissos, levando ao descrédito perante os colegas voluntários.
08. Descrenciologia: a negação ou deturpação das verpons conflitantes com verdades
pessoais anacrônicas; a apriorismose evidenciada na práxis equivocada do princípio da descrença
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(refutação sem autexperimentação); a herança opiniática; a repetição irrefletida de argumentos de
autoridade; a interpretação dogmática dos princípios conscienciológicos.
09. Desviaciologia: a sedução dos atalhos simplistas (dermatologias da consciência);
a opção pelas linhas de conhecimento tolerantes às autocorrupções, atenuando o desconforto íntimo.
10. Energossomatologia: a falta de investimento no trabalho com as energias; a falta de
autossustentabilidade energética; o desconhecimento da autossinalética energoparapsíquica; o uso
anticosmoético da sedução holochacral.
11. Evocaciologia: a falta de autorreciclagem mantendo o status quo e o vínculo com
guias amauróticos; a patopensenidade atraindo assediadores extrafísicos.
12. Frustraciologia: as expectativas incongruentes; o excesso de cobrança aos outros;
a idolatria; a inveja; a mágoa pela proposta de gescon rejeitada.
13. Grupocarmologia: a interprisão com o grupocarma nuclear; a estigmatização dentro do grupo do voluntariado.
14. Heterocriticologia: a dificuldade de aproveitar heterocríticas na autopesquisa.
15. Liderologia: a omissão da liderança interassistencial; a oposição franca ou velada
à heteroliderança; o protecionismo; o autoritarismo; a centralização das decisões.
16. Murismologia: a manutenção do voluntariado conscienciológico em paralelo com
linhas de conhecimento místico-religiosas; a falta de autoposicionamento; a falta de iniciativa.
17. Organizaciologia: a falta de autorganização e autodisciplina; a procrastinação; o incômodo com a desorganização no ambiente do voluntariado.
18. Priorologia: o descompromisso de buscador borboleta; a incapacidade de dizer não;
a tendência a se assoberbar de tarefas.
19. Temperamentologia: os traços monárquicos, monásticos e belicistas cronicificados;
a teimosia; a arrogância; a intransigência.
20. Tenepessologia: a precipitação do início da tenepes, multiplicando contrafluxos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profilaxia da minidissidência conscienciológica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Abstencionismo consciencial: Proexologia; Nosográfico.
02. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
03. Autexclusão cosmoética: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Autobenefício do conscienciólogo: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Convite ao intermissivista: Autexperimentologia; Homeostático.
06. Convivialidade sadia no voluntariado: Conviviologia; Homeostático.
07. Crescendo do autoposicionamento conscienciológico: Verbaciologia; Homeostático.
08. Demissionário antievolutivo: Autorregressiologia; Nosográfico.
09. Família consciencial: Paraconviviologia; Homeostático.
10. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
11. Oportunidade de melhoria: Reciclologia; Homeostático.
12. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
13. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Senso de urgência: Autevoluciologia; Neutro.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.
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A PROFILAXIA MAIS EFICAZ CONTRA A MINIDISSIDÊNCIA
CONSCIENCIOLÓGICA CONSISTE EM AUTOPOSICIONAR-SE
SEMPRE ENQUANTO MINIPEÇA LÚCIDA INSERIDA NO MAXIMECANISMO MULTIDIMENSIONAL INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, com reconhecimento inequívoco da condição de
intermissivista, mantém algum resquício de antagonismo à Conscienciologia? Quais esforços profiláticos vem empreendendo no sentido de autopesquisar-se, autesclarecer-se, autossuperar-se
e evitar a minidissidência?
Bibliografia Específica:
1. Teles, Mabel; Zéfiro: A Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; et al.; 240
p.; 3 seções; 14 caps.; 113 citações; 22 E-mails; 32 enus.; 37 fotos; 1 linha do tempo; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 210 termos; 45 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2014; página 140.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
907, 1.087 e 1.089.
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; páginas 236, 242, 248 e 249.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 71 e 571.

O. V.
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PROFILAXIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(PARADIREITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A profilaxia da violência doméstica é o conjunto das prevenções realizadas
pela conscin, homem ou mulher, determinada a superar interprisão grupocármica através de reciclagens intraconscienciais reformadoras de pensamentos, ações ou omissões causadoras de morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, praticadas em razão
do vínculo de natureza familiar ou afetiva, objetivando o afeiçoamento teático harmonioso e a ortoconvivialidade no seio da família nuclear.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo profilaxia procede do idioma Francês, prophylaxie, derivado do
idioma Latim Científico, prophylaxis, e este do idioma Grego, prophýlaxis, “precaução”. Apareceu em 1873. O vocábulo violência vem do idioma Latim, violentia, “violência; impetuosidade
(do vento); ardor (do Sol); arrebatamento; caráter violento; ferocidade; sanha; rigor; severidade”,
e este de violentus, “impetuoso; furioso; arrebatado”. Surgiu no Século XIV. A palavra doméstica
deriva também do idioma Latim, domesticus, “de casa; doméstico; da família; particular; privado”, e esta de domus, “casa; morada, habitação; domicílio”. Apareceu igualmente no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Prevenção da violência intrafamiliar. 2. Profilaxia da agressão no
âmbito familiar. 3. Quebra do ciclo da violência doméstica.
Neologia. As 3 expressões compostas miniprofilaxia da violência doméstica, maxiprofilaxia da violência doméstica e megaprofilaxia da violência doméstica são neologismos técnicos
da Paradireitologia.
Antonimologia: 1. Manutenção da violência familiar. 2. Interprisão grupocármica familiar. 3. Manutenção da violência de gênero. 4. Violência intrafamiliar. 5. Relacionamento doméstico patológico. 6. Violência conjugal. 7. Bolsão bélico familiar.
Estrangeirismologia: o brain upgrade em favor da convivialidade pacífica nos relacionamentos conjugais; o know-how na harmonia doméstica e familiar.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade sadia evolutiva.
Proverbiologia. Os aforismos equivocados: roupa suja se lava em casa; em briga de
marido e mulher não se mete a colher; mulher gosta de apanhar; para acabar com a violência
basta proteger as vítimas e punir agressores.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Famílias. Se a pessoa comete tolices com a família nuclear, compromete todas as
demais famílias a que pertence”.
2. “Profilaxia. A prevenção, ou a profilaxia, é indispensável à evolução consciencial”.
3. “Violências. Violências complicam tudo”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da profilaxia da violência doméstica; o holopensene pessoal do comportamento civilizado; o holopensene pessoal da ortoconvivialidade; o holopensene pessoal da reeducação da autopensenidade; o holopensene pessoal da convivência sadia;
os megapensenes; a megapensenidade interassistencial praticada em família.
Fatologia: a profilaxia da violência doméstica; a violência de gênero destruindo o vínculo afetivo-familiar; a presença da violência no seio familiar desde a Antiguidade, em todas as culturas e classes sociais; a relação de proximidade entre autor e vítima; a gênese da violência doméstica; a atuação do Ministério Público na seara da violência doméstica; a ausência do perdão
bloqueando as realizações evolutivas; a indicação do divórcio para quem não consegue perdoar;
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a instauração da paz no ambiente familiar; a busca da reconciliação entre os membros da família;
os riscos surgidos com o rompimento da relação familiar de maneira violenta; a reurbanização familiar; a profilaxia da violência doméstica ínsita no Manual da Dupla Evolutiva (DE); a educação
emocional; a manutenção dos padrões tradicionais de gênero na preservação da estrutura familiar
de base patriarcal; a dificuldade em aceitar o rompimento da relação; a compreensão dos conflitos
domésticos sob a ótica do paradigma consciencial; a visão dicotômica de algoz ou vítima; a profilaxia do “amor violento”; o fim das agressões dos maridos contra as esposas e vice versa; o sexismo; a necessidade de o Estado promover medidas de promoção da igualdade entre os gêneros;
a igualdade entre os sexos estimulando a Economia; o servilismo doméstico; a profilaxia da violência contribuindo para a eliminação de trafares; a conjugalidade violenta construída pelo casal;
a responsabilidade mútua no divórcio; a profilaxia dos amores errados; a paixão cega trazendo desilusões aos parceiros; a assistência prestada ao agressor; as raízes biológicas da violência; a violência intrafamiliar aprofundando a interprisão grupocármica entre os membros da família nuclear; a autassedialidade; o cuidado para não criar novas interprisões com os membros da família;
o vínculo consciencial unindo a dupla evolutiva; a aplicação de pesquisa de campo na Socin com
a finalidade de melhorar o entendimento das pessoas sobre a violência doméstica; os 9 gêneros de
dupla evolutiva; o índice de 51% de gratificação e 49% de obrigação na dupla evolutiva; a eliminação das carências afetivas na dupla evolutiva; a afetividade mútua e a sexualidade madura como esteios da dupla evolutiva; a lealdade recíproca como pedra fundamental na construção da dupla evolutiva; as gestações consciênciais na dupla evolutiva; a ausência de acumpliciamento com
os erros do grupúsculo do grupocarma da dupla evolutiva; o preço da construção de dupla evolutiva; o investimento no amor puro como empreendimento evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o vínculo consciencial entre assediador extrafísico e vítima; a libertação das interprisões grupocármicas; o desconhecimento da multidimensionalidade fomentando ações violentas; o desassédio do grupo familiar proporcionado pela Dinâmica da Paradireitologia; o relacionamento conscin-conscin como base da megafraternidade com a população e as parapopulações das dimensões e comunidades extrafísicas; a assistência à parentela e paraparentela; a assimilação simpática com o parceiro de dupla evolutiva; o reencontro de destino fazendo nascer a dupla evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atenção-profilaxia; o sinergismo vítima fraterna–algoz
arrependido; o sinergismo vontade-autodeterminação-recin; o sinergismo da reconciliação vítima-algoz; o sinergismo antivitimização-autorresponsabilização.
Principiologia: o princípio da dignidade da pessoa humana; o princípio da igualdade
de gênero; a assunção do princípio do posicionamento pessoal (PPP) superando hábitos doentios;
o princípio da convivência fraterna; a compreensão do princípio da inseparabilidade grupocármica; os princípios evolutivos presentes na dupla evolutiva.
Codigologia: a remissão das interprisões grupocármicas através de cláusulas do código
pessoal de Cosmoética (CPC); a priorização da cláusula da formação de dupla evolutiva no código pessoal de Cosmoética; o Código Civil; a elaboração do código familiar de Cosmoética.
Teoriologia: a necessidade de compreensão da teoria do duplismo evolutivo; a Profilaxiologia aplicada à teoria das interprisões grupocármicas; a reeducação preventiva minimizando
os comprometimentos da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da atração entre afins
nas relações familiares; a teoria de o menos doente assistir ao mais doente.
Tecnologia: a técnica diálogo-desinibição (DD); as técnicas de mediação de conflitos;
as técnicas da reciclagem pensênica; a técnica da dupla evolutiva; as técnicas de reeducação
emocional; as técnicas da Terapia Sistêmica; as técnicas de autorganização evolutiva; as técnicas de comunicação não-violenta praticadas no âmbito familiar.
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Voluntariologia: o voluntariado consciencial das duplas evolutivas nas Instituições
Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado nos Centros de Referência da Mulher; o voluntariado
humanitário nas Organizações Não Governamentais (ONGs) de combate à violência doméstica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: os efeitos profiláticos duradouros do afeto familiar.
Neossinapsologia: as neossinapses dos relacionamentos saudáveis dentro do grupo familiar.
Ciclologia: a profilaxia do ciclo da violência na família; a influência da labilidade parapsíquica no ciclo da violência doméstica; o ciclo carência-violência; o ciclo das interprisões algoz-vítima; o ciclo vítima do assediador–assistência ao assediador; o ciclo libertador perdão-reconciliação-libertação.
Binomiologia: o binômio combate à violência–reeducação consciencial; o binômio ex-vítima fraterna–amparador do ex-algoz; o binômio admiração-discordância; a quebra do constructo mental da violência doméstica pela prática do binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação homem-mulher; a interação assistente-assistido; a interação
conscin-consciex.
Crescendologia: o crescendo relacionamento patológico–duplismo evolutivo; o crescendo casal convencional–dupla evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio dupla evolutiva–acerto grupocármico–rendimento evolutivo;
o trinômio autassédio–heterassédio–violência doméstica; o trinômio interprisão grupocármica–
–recomposição–Paradireito; o trinômio escravatura–violência doméstica–violação de direitos
humanos.
Polinomiologia: o polinômio do curso grupocármico interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Antagonismologia: o antagonismo agressividade sadia / agressividade doentia; o antagonismo algoz arrependido / vítima imperdoadora; o antagonismo cultura da não-violência doméstica / cultura da violência doméstica.
Politicologia: as políticas públicas nacionais e internacionais de erradicação e evitação
da violência doméstica; o ensaio grupal dentro do núcleo familiar para experimentar as políticas
do Estado Mundial; as iniciativas políticas de proteção aos direitos humanos; a Parapolítica em
defesa dos paradireitos conscienciais.
Legislogia: o novo paradigma presente na lei Maria da Penha (N. 11.340, de 7 de agosto de 2006) introduzindo medidas protetivas e aumentando as denúncias de violência doméstica;
o uso desvirtuado, enquanto instrumento de vingança, da lei Maria da Penha; a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); os tratados internacionais de Direitos Humanos; a lei da
inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a assistenciofilia; a conviviofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a androfobia; a ginofobia; a convioviofobia; a colerofobia; a hormefobia;
a virginitifobia; a agrafobia.
Sindromologia: a dupla evolutiva enquanto antítese da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a mania antievolutiva de viver relacionamentos violentos; a autoprofilaxia
da vitimomania; a autossuperação da interprisiomania.
Mitologia: o mito do amor romântico; o mito de a violência doméstica acontecer apenas
nas famílias da baixa renda e com pouca instrução.
Holotecologia: a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Direitologia; a Cosmoeticologia; a Parapoliticologia; a Paradiplomacia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Mentalsomatologia; a Tenepessologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a paraparentela; a consciênçula; a conscin lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo
sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprofilaxia da violência doméstica = a postura de manter-se atento
aos trafares ligados à agressão familiar; maxiprofilaxia da violência doméstica = a realização de
tares sobre a condição de agressão familiar junto aos compassageiros evolutivos; megaprofilaxia
da violência doméstica = a criação de gescons sobre o processo de reciclagem intraconsciencial
e a superação do ciclo de agressão familiar pela dupla evolutiva.
Culturologia: a cultura da profilaxia da violência doméstica-familiar.
Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 tipos de profilaxia da violência doméstica:
1. Física. A prevenção de condutas ofensivas à integridade ou saúde corporal entre os
membros do grupo doméstico.
2. Moral. A prevenção de condutas caluniosas, difamatórias ou injuriosas dirigidas
a membro do grupo doméstico.
3. Patrimonial. A prevenção de condutas de retenção, subtração, destruição parcial ou
total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos de membro do grupo doméstico.
4. Pensênica. A prevenção de pensenes ofensivos ou intrusivos dirigidos a conscins ou
consciexes com vínculo doméstico-familiar.
5. Psicológica. A prevenção de rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, mecanismos de controle, desrespeito, ciúme exagerado, punição, ameaça entre os membros do grupo
doméstico.
6. Sexual. A prevenção de condutas constrangedoras, entre os membros do grupo doméstico, com finalidade de manter ou participar de relação sexual indesejada.
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Terapeuticologia. Fundamentando-se na Paradireitologia, eis, na ordem alfabética,
8 exemplos de posturas aptas a proporcionar assepsia do ambiente familiar, prevenindo a violência doméstica:
1. Comunicação assertiva: manter diálogo franco e saudável sobre a presença de indiferença, mágoa, ressentimento ou possibilidade de afastamento do convívio.
2. Discernimento: decidir racionalmente terminar relação patológica, embasada na síndrome da ectopia afetiva, como forma de evitar o início da violência.
3. Perspicácia: identificar indícios antes de chegar às vias de fato.
4. Ponderação: analisar as situações de risco quanto à integridade física e emocional.
5. Posicionamento: manter-se atento ao princípio “se não presta, não adianta fazer maquiagem”.
6. Proatividade: prevenir situações de risco evitando a tendência a “colocar a sujeira
acumulada debaixo do tapete”.
7. Resolução: solicitar ajuda de profissional habilitado para auxiliar nas dificuldades de
convivência no ambiente doméstico.
8. Sinceridade: observar se há incidência de manutenção das aparências, relegando
a prática do diálogo verdadeiro.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profilaxia da violência doméstica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amor incondicional: Evoluciologia; Homeostático.
02. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Binômio violência doméstica–manipulação emocional: Antievoluciologia; Nosográfico.
04. Crescimento evolutivo a 2: Duplologia; Homeostático.
05. Desapego familiar autodesassediador: Desassediologia; Homeostático.
06. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
07. Duplismo reflexivo: Experimentologia; Homeostático.
08. Efeitos da violência doméstica: Antievoluciologia; Nosográfico.
09. Família consciencial: Paraconviviologia; Homeostático.
10. Mito do amor romântico: Psicossomatologia; Neutro.
11. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
12. Parceiro ideal: Duplologia; Homeostático.
13. Síndrome da abstinência parafisiológica: Autoconsciencioterapia; Nosográfico.
14. Síndrome da dominação: Parapatologia; Nosográfico.
15. Violência doméstica: Antievoluciologia; Nosográfico.

A PROFILAXIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDISPENSÁVEL À SUPERAÇÃO DA INTERPRISÃO GRUPOCÁRMICA,
PERMITE A ORTOCONVIVIALIDADE NO AMBIENTE FAMILIAR, ABRINDO CAMINHO PARA MEGAFRATERNOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre como realizar a profilaxia da violência doméstica em família? Já prestou assistência nesse contexto?
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Bibliografia Específica:
1. Espínola, Caroline Cavalcante; Entre Tapas e Beijos: Estudo sobre a Violência Doméstica contra a Mulher no Estado da Paraíba (Brasil), Após a Entrada em Vigor da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006); Dissertação; 164 p.; 4 caps.; 47 citações; 124 refs.; 1 ilus.; 3 anexos; 13 websites; 30 x 22 cm; Universidade do Minho; Braga, PT;
2015; páginas 43 a 70, 79 a 100.
2. Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.;
20 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 16, 17, 22 a 25, 35, 38, 43, 44, 53 a 56, 63, 70 e 105.
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PROFILAXIA DO AÇODAMENTO
(AUTOPRIOROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A profilaxia do açodamento é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, alternar dinamismo e paciência na autorganização diuturna perante as tarefas e compromissos pessoais aplicando constância, continuísmo e conclusão satisfatória nos empreendimentos
evolutivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo profilaxia procede do idioma Francês, prophylaxie, derivado do
idioma Latim Científico, prophylaxis, e este do idioma Grego, proph laxis, “precaução”. Apareceu em 1873. O vocábulo açodar é provavelmente de origem onomatopaica. Surgiu em 1562.
Sinonimologia: 1. Profilaxia da precipitação. 2. Prevenção da afobação. 3. Profilaxia
do sufoco. 4. Profilaxia da pressa.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo açodamento:
açodada; açodado; açodar.
Neologia. As duas expressões compostas profilaxia do açodamento básica e profilaxia
do açodamento avançada são neologismos técnicos da Autopriorologia.
Antonimologia: 1. Despriorização da autorganização. 2. Despriorização evolutiva.
Estrangeirismologia: o carpe diem autoprogramado; a atenção quanto ao timing das tarefas evolutivas; o Recexarium; o Serenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência prática da autorreflexão produtiva.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Todo açodamento termina. Açodamentos geram assédios. Evitemos os excessos. Planejamento significa
organização. Reavaliemos as atividades. Atividades úteis frutificam. Profilaxia é hiperacuidade.
Coloquiologia: – O ato de tirar o peso das costas.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Compromisso. Cumprir o compromisso é o melhor serviço”.
2. “Moderaciologia. Todo excesso exige pesquisa. O excesso de água pode matar.
O excesso de detergente suja. A pesquisa da automoderação se impõe à conscin lúcida, perante as
realidades e pararrealidades do Cosmos”.
3. “Rastro. O nosso rastro existencial, pessoal e grupal, deve ser positivo. Pouco adianta
iniciar e não concluir uma tarefa se a mesma nada acrescentou à vida evolutiva dos outros”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização; a retilinearidade pensênica facilitada pela chapa verbetográfica; os autopensenes; a autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o fato de os pensenes antagônicos não serem compatíveis com os trabalhos interassistenciais; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os evolucipensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene
pessoal da conscin desembaraçada.
Fatologia: a profilaxia do açodamento; a prevenção do atarefamento; a ação pró-autorganização; a prevenção da ansiedade; a evitação da compulsão ansiosa; o entendimento das causas da impaciência; a higienização da desorganização consciencial; o fato de todo conteúdo consciencial se expressar de alguma forma (confor); o ato de identificar a inquietação provocada pelo
açodamento; a mensuração da prevenção do açodamento; o detalhamento conscienciométrico das
escolhas; a análise das ações predominantes; a pesquisa das vivências pessoais; a assunção das falhas não implicando na virtude da consciência; o direcionamento de desculpas às pessoas prejudi-
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cadas diminuindo o açodamento emocional; a hiperacuidade aplicada na evitação de ser vítima do
assédio derivado do afobamento; a decisão mentalsomática de não entrar no açodamento e desorganização de outrem; o alívio ao entender, administrar e resolver a sobrecarga de trabalho; a autassistência; a interassistência; a identificação da demanda assistencial cotidiana; o registro das
autexperiências; as revisões das anotações pessoais; as reciclagens evitando a automimese dispensável; os prazos gerenciados; a análise da pressão intrafísica; os compromissos intrafísicos; a seletividade das tarefas; o ato de pensar antes de assumir compromissos; a ação de repensar o cotidiano; a reorganização da agenda pessoal; a revisão da rotina; o ato de abrir mão das atividades irrelevantes; a autorresolução; a autorreorganização cotidiana; a definição das atividades em confluência com as prioridades evolutivas; a teática da ordenação das atividades prioritárias; a resolução das pendências; a acabativa nas tarefas; a antidispersividade aplicada na atividade do momento; o ato de sair da apologia dos trafares para o predomínio dos trafores; a desenvoltura pessoal;
a automoderação; o equilíbrio cotidiano; o equilíbrio nas decisões; a autorreflexão; o ato de “escutar a voz do silêncio”; o solilóquio mental pacífico; a reciclagem existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a identificação da
sinalética energética e parapsíquica pessoal; a constatação do açodamento parapsíquico devido ao
excesso de tarefas dispensáveis; a averiguação da pressão extrafísica; a repercussão extrafísica do
modus operandi da consciência; a energia consciencial mantida em nível melhor por todo o dia;
o despertar para o autorrevezamento multiexistencial de melhor qualidade; a reverberação extrafísica de todas as atividades multidimensionais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da constância na rotina útil.
Principiologia: o princípio de pensenizar antes de falar.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) ajustando as decisões cotidianas.
Teoriologia: a teoria da verdade relativa de ponta.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do dever; a técnica do solilóquio evolutivo.
Voluntariologia: o balanço pessoal periódico do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o olégio nvisível da Evoluciologia; o olégio nvisível da osmoeticologia; o olégio nvisível da ecexologia; o olégio nvisível da roexologia; o olégio nvisível da Assistenciologia; o olégio nvisível da osmovisiologia; o olégio nvisível da espertologia.
Efeitologia: o açodamento enquanto efeito da ansiedade; o açodamento enquanto efeito
da precipitação; o açodamento enquanto efeito da falta de autoconhecimento; a resolução do açodamento enquanto efeito da autorreflexão.
Neossinapsologia: as mutações evolutivas decisivas enquanto causa e efeito das formações de neossinapses; o taquipsiquismo formando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta.
Enumerologia: a profilaxia do açodamento nos gestos; a profilaxia do açodamento nos
pensenes; a profilaxia do açodamento na autopesquisa cotidiana; a profilaxia do açodamento no
ato de antecipar; a profilaxia do açodamento na aplicação da intelectualidade; a profilaxia do
açodamento na produção gesconográfica; a profilaxia do açodamento no resultado parapsíquico.
Binomiologia: o binômio rendição ao açodamento–tarefa incompleta; o binômio desabilidade-açodamento; o binômio paciência-persistência; o binômio profilaxia-homeostasia; o binômio habilidade-confiança; o binômio Opciologia-Decidologia; o binômio Taquipsiquismologia-Taquirritmologia.
Interaciologia: a interação vontade de mudar–ação de mudar.
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Crescendologia: o crescendo profilaxia de minutos–profilaxia de horas; o crescendo
açodamento-autorganização-priorização.
Trinomiologia: o trinômio novo soma–novo energossoma–mesmo mentalsoma; o trinômio inteligência-discernimento-racionalidade.
Polinomiologia: o polinômio patológico ansiosismo-precipitação-impulsividade-açodamento; o polinômio profilático Criteriologia-Discernimentologia-Priorologia-Profilaxiologia-Homeostaticologia.
Antagonismologia: o antagonismo ruminação mental / argumentação mental; o antagonismo reação psicossomática / ação mentalsomática; o antagonismo voluntariedade excessiva
/ voluntariedade positiva.
Paradoxologia: o paradoxo de o açodamento poder levar à prática do melhor desempenho; o paradoxo de a antecipação poder levar à profilaxia do açodamento; o paradoxo da perfectibilidade.
Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia; a democracia;
a recexocracia; a culturocracia; a cosmocracia; a profilaxiocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à Autorganizaciologia.
Filiologia: a autopesquisofilia; a metodofilia; a criteriofilia; a autodidaticofilia; a refutaciofilia; a descrenciofilia; a neofilia.
Fobiologia: a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da borboleta; a síndrome da pressa; a síndrome da dispersão; a síndrome da indecisão; a síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a mania de não saber lidar com a incerteza.
Mitologia: a desmitificação.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a definoteca; a autocriticoteca; a volicioteca; a epicentroteca; a cosmoeticoteca; a recinoteca.
Interdisciplinologia: a Autopriorologia; a Paraprofilaxiologia; a Autopesquisologia;
a Interassitenciologia; a Habitologia; a Fatuisticologia; a Conscienciometrologia; a Desassediologia; a Teaticologia; a Paradiplomaciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin equilibrada.
Masculinologia: o “desaçodado”; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a “desaçodada”; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens aequilibratus;
o Homo sapiens harmonicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: profilaxia do açodamento básica = a priorização do exercício do dinamismo
e da paciência aplicado aos imprevistos cotidianos; profilaxia do açodamento avançada = a priorização do dinamismo e da paciência nas práticas interassistenciais aplicadas aos imprevistos diuturnos.
Culturologia: a Multiculturologia das prioridades existenciais; a cultura da Mentalsomatologia.
Psicosfera. A conscin açodada armazena na psicosfera pessoal carga energética patológica levando à exaustão física e mental.
Açudamento. O açodamento inconsciente de atividades dispensáveis pode conduzir
a conscin ao açudamento das emoções, qual represa prestes a se romper.
Prontidão. A presteza para atender às demandas cotidianas vai da mais simples à mais
complexa tarefa. Por exemplo, responder, prontamente, às mensagens eletrônicas institucionais
e pessoais é profilaxia mínima de desassédio entre conscins, Instituições Conscienciocêntricas
(ICs) e consciexes, amenizando a expectativa de resposta na psicosfera da consciência, removendo o efeito rebote.
Autoparanálise. O autodiagnóstico da proéxis pessoal pode desencadear o início da profilaxia do açodamento quando a consciência constata, por si própria, os indícios quanto ao autorrevezamento no exercício da interassistencialidade multidimensional, ao priorizar, por exemplo, a prática da tenepes, o desenvolvimento da projetabilidade consciencial lúcida, a participação em cursos de
campo e / ou em dinâmicas parapsíquicas.
Verificabilidade. A profilaxia do açodamento pode ser verificável quando predomina
a ausência de cobranças sobre as tarefas alheias, pois ocorre o entendimento de não se tornar mais
1 na fila do heterassédio da consciência ainda desorganizada.
Profilaxia. Eis, por exemplo, listadas em ordem funcional, 5 providências para a conscin
interessada, homem ou mulher, praticar a profilaxia do açodamento:
1. Interdependência. Identificar e compreender a interdependência das atividades e tarefas desempenhadas. Inexiste tarefa isolada.
2. Solicitação. Analisar as tarefas recebidas, se são transferência de açodamento de outrem ou prioridade evolutiva grupal. Inexiste solicitação despropositada.
3. Presteza. Proceder o quanto antes a resposta à demanda recebida, mesmo se for tão
somente para informar o redirecionamento a outra consciência, com melhor habilidade resolutiva.
A presteza assiste.
4. Ônus. Avaliar e verificar cada solicitação de per si a fim de arcar, ou não, com o ônus
do não. Tal prática leva a conscin à autenticidade consciencial ao privilegiar o prioritário, além de
permitir a outrem a oportunidade de aprender e desempenhar tarefas novas. Avaliar exige reflexão.
5. Reserva. Adotar a prática da antecipação de tarefas facilitando a reserva técnica de
tempo para atender aos imprevistos e às atividades extraordinárias. Antecipação é precaução.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profilaxia do açodamento, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
Autoprofilaxia proexológica: Autoproexogramologia; Homeostático.
Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Definologia: Parassemiologia; Neutro.
Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
Mito da fórmula pronta: Experimentologia; Nosográfico.
Neoconquista: Autevoluciologia; Homeostático.
Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.
Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Reconciliação íntima: Homeostaticologia; Homeostático.

A SOMA DA DÍADE ANTECIPAÇÃO-DESEMPENHO À TRÍADE PERFECTIBILIDADE-CONSTÂNCIA-ACABATIVA DEMONSTRA A PRIORIZAÇÃO DA AUTORGANIZAÇÃO E ANTIDISPERSÃO DA CONSCIN NA PROFILAXIA DO AÇODAMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica o potencial evolutivo nas atividades cotidianas prioritárias a fim de dinamizar a proéxis pessoal e grupal? Quais resultados tem obtido
com a profilaxia do açodamento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; 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; páginas 377, 574,
1.099 e 1.418.

N. M.
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PROFILAXIA DOS IMPREVISTOS
(PROFILAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A profilaxia dos imprevistos é a ação, procedimento ou recurso empreendido pela conscin lúcida, homem ou mulher, para autorganizar-se energética e pensenicamente com
objetivo de evitar ou prevenir a atração de fatos e / ou parafatos inesperados, aparentemente fortuitos, inopinados, súbitos ou surpreendentes, ao modo de contrafluxo ou acidente de percurso, visando minimizar possíveis prejuízos evolutivos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo profilaxia vem do idioma Francês, prophylaxie, derivado do
idioma Latim Científico, prophylaxis, e este do idioma Grego, prophýlaxis, “precaução”. Surgiu
em 1873. O prefixo in origina do idioma Latim, in, “negação; privação”. O termo previsão procede também do idioma Latim, praevidere, “ver antes; perceber; descobrir”. Apareceu no Século
XV. A palavra imprevisto surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Profilaxia da imprevisão. 2. Precaução dos imprevistos. 3. Prevenção do inesperado.
Neologia. As duas expressões compostas profilaxia dos imprevistos intrafísicos e profilaxia dos imprevistos extrafísicos são neologismos técnicos da Profilaxiologia.
Antonimologia: 1. Antiprofilaxia dos imprevistos. 2. Descuido quanto aos imprevistos.
3. Autodesorganização. 4. Imprevidência.
Estrangeirismologia: a open mind quanto ao fluxo cósmico; o insight esclarecedor;
o modus operandi da consciência lúcida; o background consciencial fornecendo a visão de conjunto à consciência lúcida.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Previsiologia.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Autorganizar-se diminui imprevistos. Evitemos os imprevistos. Previsibilidade: atenção alerta. Profilaxia requer detalhismo. Imprevistos enunciam minivisões.
Ortopensatologia. Eis, 5 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
4 subtítulos:
1. “Imprevidência. Em geral, as consréus são imprevidentes”.
2. “Imprevisão. A imprevisão traz o imprevisto, o inesperado e o contratempo”.
3. “Imprevistos. Quanto mais evolui em relação ao autodiscernimento, mais a consciência afasta os imprevistos gerados pela autodesorganização e autodepressão”.
4. “Previsão. É preciso suprema coragem para se prever certas coisas”. “A previsão
é a grande ferramenta eficaz para se evitar os conflitos íntimos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autorganizaciologia; o holopensene da Profilaxiologia; o holopensene da Parapedagogiologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
lateropensenes; a lateropensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os equilibriopensenes; a equilibriopensenidade.
Fatologia: a profilaxia dos imprevistos; o cuidado inibindo os acontecimentos inusitados; as falhas evitáveis; a precaução ante os esquecimentos; o detalhismo superando equívocos de
atuação; a atenção focada; o fato de analisar tudo quanto ao inesperado; a profilaxia exposta na
previsibilidade para quem sabe enxergar; a compreensão de o imprevisto expressar as limitações
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das próprias percepções; a autorganização aprofundando maiores possibilidades de acertar; a profilaxia otimizando a dinâmica habitual; a evitação da exacerbação emocional perante o imprevisto; a conduta ajustada sobrepairando o percalço; o aproveitamento do imprevisto sendo oportunidade de ensino; a situação inédita promovendo profundas reflexões; a busca do erro diminuindo
a tendência à queixa; o ansiosismo instabilizando o psicossoma e depreciando o mentalsoma;
a autassistência; a heterassistência; o imprevisto mostrando ao evoluciente o ainda não aprendido;
a acalmia favorecendo maior acuidade; a atenção focada no assunto minimizando erros óbvios;
a ativação do desconfiômetro; a profilaxia do imprevisível na tares; o fato de a surpresa do pré-serenão ser obviedade para a consciência já evoluída; a evitação da dispersão consciencial, cultivador de imprevistos; a eliminação dos imprevistos provenientes do assédio; a profilaxia dos imprevistos da consciência cosmoética; a dosificação assistencial enquanto profilaxia dos imprevistos;
o nível de profilaxia dos imprevistos; a acalmia perante o esquecimento inoportuno; a relembrança em cima do lance; o perdão antecipado da consciência com megalucidez; a gratidão antecipada
da consciência autorreflexiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética anímica e parapsíquica pessoal enquanto alerta consciencial; o papel do amparador extrafísico de função; o extrapolacionismo multidimensional; as benesses da clariaudiência; o parapsiquismo impressivo ampliando a minivisão; a movimentação básica das energias (MBE); os parabanhos paraprofiláticos; as parapercepções aguçando a profilaxia dos imprevistos; os bastidores
extrafísicos reduzindo os imprevistos; a paramatemática; a Parapedagogia; o atilamento parapsíquico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ações conscienciais profiláticas; o sinergismo percepção-parapercepção; o sinergismo profilaxia-Cosmoética; o sinergismo atenção-concentração-atilamento; o sinergismo lucidez-parapsiquismo-previsibilidade; o sinergismo focagem-detalhismo; o sinergismo surpreendência-imprevisão.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio de o Cosmos estar sob controle inteligente; o princípio de acontecer o melhor para todos; o princípio da organização dos saberes;
o princípio dos 4 “olhos” vendo mais perante 2.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); o códego fornecendo o atilamento na profilaxia perante a sincronicidade dos eventos.
Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria líder da Conscienciologia; a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da antecipação assistencial; a técnica de
confiar desconfiando; a técnica da tares; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da autorganização consciencial; as técnicas consciencioterápicas; as técnicas parapedagógicas; as
técnicas conscienciométricas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da
Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio
Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da
Seriexologia.
Efeitologia: o efeito halo da profilaxia rotineira; os efeitos assistenciais na autodisciplina; os efeitos assediadores na autodesorganização; os efeitos evolutivos das autorreflexões nas
vivências; os efeitos da atenção na sincronicidade dos fatos e parafatos.
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Neossinapsologia: a criação de neossinapses gerando melhoramento no atilamento
consciencial.
Ciclologia: o ciclo profilaxia-paraprofilaxia.
Enumerologia: a autexperiência; a autossinalética; a autolucidez; a acuidade parapsíquica; a retilinearidade autopensênica; a autorganização; a autocosmovisão. A prevenção de acidentes; a prevenção dos erros pessoais; a prevenção do neoequívoco; a prevenção da omissão deficitária; a prevenção de autassédio; a prevenção de heterassédio; a prevenção da interprisão grupocármica.
Binomiologia: o binômio auteducação-autoprevenção; o binômio sinalética-sincronicidade; o binômio previsibilidade-autolucidez; o binômio detalhismo-antibagulhismo; o binômio
Autodiscernimentologia-Parapercepciologia; o binômio desmotivação-desatenção; o binômio
obnubilação-desconcentração.
Interaciologia: a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação distração-negligência; a interação acuidade-autorganização; a interação autodisciplina-autorganização.
Crescendologia: o crescendo apercepção-percepção-parapercepção; o crescendo autodescontrole-autodisciplina.
Trinomiologia: o trinômio abstração-desconcentração-distração; o trinômio imaturidade-desatenção-procrastinação; o trinômio cognição-autocognição-paracognição; o trinômio Autorganizaciologia-Perspectivologia-Prospectivologia; o trinômio Profilaxia-Parafenomenologia-Didaticologia; o trinômio autorganização-acuidade-aprimoramento.
Polinomiologia: o polinômio Parafatologia-parassincronicidade-Fatologia-sincronicidade; o polinômio parapsiquismo-autolucidez-autocritério-previdência; o polinômio desleixo-desorganização-desconcentração-erro; o polinômio atenção-concentração-detalhismo-perspicácia.
Antagonismologia: o antagonismo cuidado / descuido; o antagonismo autorganização
/ autonegligência; o antagonismo desleixo / automotivação; o antagonismo acerto / erro; o antagonismo previsibilidade / imprevisibilidade; o antagonismo desatenção / detalhismo; o antagonismo incompreensão / compreensão; o antagonismo imaturidade / maturidade; o antagonismo
imprevisão / previsão.
Paradoxologia: o paradoxo de o imprevisto ser previsível no ritmo cadenciado da
aprendizagem evolutiva.
Politicologia: a conscienciocracia; a autodiscernimentocracia; a pedagogocracia; a sociocracia; a interassistenciocracia; a parapsicocracia; a mentalsomatocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei da sincronicidade.
Filiologia: a sinaleticofilia; a discernimentofilia; a analiticofilia; a cogniciofilia; a conscienciofilia; a parapercepciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a atencioteca; a logicoteca; a disciplinoteca; a proexoteca; a percepcioteca; a higienoteca; a terapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Profilaxiologia; a Previdenciologia; a Parapedagogiologia; a Autorganizaciologia; a Evoluciologia; a Sincronologia; a Lucidologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Perspectivologia; a Prospectivologia; a Mundividenciologia;
a Pangrafologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o distraído; o descuidado; o desleixado; o desatento; o procrastinador;
o dispersivo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
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lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o paratertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de acão.
Femininologia: a distraída; a descuidada; a desleixada; a desatenta; a procrastinadora;
a dispersiva; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafisica; a atacadista
consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a paratertuliana; a teletertuliano; a verbetólogo; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de acão.
Hominologia: o Homo sapiens imprevisibilis; o Homo sapiens praevisor; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: profilaxia dos imprevistos intrafísicos = a organização da agenda pessoal
minimizando contrafluxos; profilaxia dos imprevistos extrafísicos = a organização das bioenergias pela prática rotineira do EV, capaz de prevenir acidentes de percurso.
Culturologia: a cultura da educação infinita; a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Multidimensionalidade.
Parapedagogia. Do ponto de vista da Autodiscernimentologia, eis, em ordem alfabética,
ao modo de exemplos, 20 aspectos a serem avaliados e considerados na prevenção de imprevistos:
01. Afetividade. O estado íntimo com o domínio das emoções imperantes.
02. Autexperiência. O conhecimento do assunto em andamento.
03. Companhias. A qualidade das companhias envolvidas.
05. Empatia. A predisponibilidade na tarefa em questão.
06. Escolha. As tendências pessoais na abordagem de autempreendimentos.
07. Focagem. A educação mentalsomática com atenção, concentração e disposição.
08. Inovações. O nível de inovação nas abordagens.
09. Intencionalidade. O interesse subjacente; a cosmoética pessoal.
10. Mudanças. A qualidade de mudanças consideradas no empreendimento.
11. Omissões. O cuidado quanto às omissões pessoais (deficitária ou superavitária).
12. Oportunidade. O nível de lucidez no aproveitamento das oportunidades.
13. Parapsiquismo. A agudeza das parapercepções.
14. Pensenidade. A ausculta auto e heteropensênica.
15. Posicionamento. O momento de se posicionar no início e desenvolvimento de tarefa
prevista.
16. Prioridade. A seleção na urgência de prioridades evolutivas.
17. Responsabilidade. O autocompromisso empreendido.
18. Sincronicidade. A simultaneidade dos fatos e parafatos.
19. Sintonia. O nível de rapport com os holopensenes participantes.
20. Visão. A busca da cosmovisão quanto à prevenção de erros pessoais.
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Antecipação. À vista da Autocriticologia, a consciência, quanto mais lúcida, mais se antecipa aos possíveis e / ou prováveis imprevistos advindos de percalços, contratempos, pondo em
prática o autesforço na maior autodisciplina pessoal enquanto evitação da imprevisibilidade. Cabe
a toda consciência, semperaprendente, colocar essa prática auteducativa qual rotina útil até alcançar o nível de excelência comportamental.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profilaxia dos imprevistos, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
04. Antecipação interassistencial: Anonimatologia; Homeostático.
05. Antiacaso: Intrafisicologia; Neutro.
06. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
07. Coerenciologia: Holomaturologia; Homeostático.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Distúrbio aleatório: Parapatologia; Neutro.
11. Impactoterapia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
12. Improviso técnico assistencial: Interaciologia; Homeostático.
13. Inteligência parapsíquica: Autocogniciologia; Neutro.
14. Paralógica interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Senso de observação: Mentalsomatologia; Neutro.

A PROFILAXIA DOS IMPREVISTOS REQUER INELUDÍVEL
AUTODISCERNIMENTO, AUTODISCIPLINA, AUTORGANIZAÇÃO E AUTABERTISMO DA CONSCIÊNCIA DE MODO
A PRIVILEGIAR A AUTOMOTIVAÇÃO NOS AUTACERTOS.
Questionologia. Para você, leitor ou leitora, qual tem sido o teor dos autesforços promovidos em favor da minimização de imprevistos? Quais foram os resultados obtidos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
841, 842 e 1.359.

M. C. N.
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PROFILAXIA

GRAFOPENSÊNICA
(GESCONOLOGIA)

DA

MELEX

I. Conformática
Definologia. A profilaxia grafopensênica da melex é o ato e / ou efeito de a conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, prevenir a melancolia pós-dessomática ao deixar autolegado gesconológico das autorreciclagens e autorreflexões, evitando o desperdício dos aportes autorais da atual ressoma e efetivando a colheita intermissiva decorrente do autorado conscienciológico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo profilaxia procede do idioma Francês, prophylaxie, derivado do
idioma Latim Científico, prophylaxis, e este do idioma Grego, prophýlaxis, “precaução”. Apareceu em 1873. O elemento de composição grafo provém do idioma Grego, grápho, “escrever; inscrever”. O vocábulo pensamento deriva do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. O termo sentimento vem
do mesmo idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer
coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no Século XIV.
A palavra energia procede do idioma Francês, énergie, proveniente do idioma Latim, energia,
e esta do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Prevenção gesconológica da melex. 2. Profilaxia autoral da melex.
3. Antimelex pela conscienciografia.
Neologia. As 4 expressões compostas profilaxia grafopensênica da melex, miniprofilaxia grafopensênica da melex, maxiprofilaxia grafopensênica da melex e megaprofilaxia grafopensênica da melex são neologismos técnicos da Gesconologia.
Antonimologia: 1. Melex decorrente da ausência de autorado. 2. Melancolia pós-dessomática pela ausência de gescon. 3. Colheita intermissiva frustra gerando melex.
Estrangeirismologia: a construção do Grafopensenarium pessoal.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à colheita intermissiva autoral.
Coloquiologia. Eis 5 coloquialismos, sob a ótica do paradigma consciencial, relativos ao
tema: o ato de chupar o paradedo ao dessomar sem obra pessoal escrita; o fato de perder
o trem da História pessoal ao desperdiçar as oportunidades pró-autorais; o fato de quem tudo
quer, tudo perde ao iniciar 3 gescons concomitantes e não finalizar nenhuma; o fato de o amparador intra e extrafísico não coadunar com intermissivista gesconologicamente folgado; o fato de
haver consciências sem-terra e sem-teto, mas também as sem-livros.
Ortopensatologia: – “Livros. É mais inteligente e descomplicado você publicar os livros enquanto respira nesta dimensão, do que escrever cartas a serem interceptadas e interpretadas depois da sua dessoma”.
II. Fatuística
Pensenologia: a profilaxia grafopensênica da melex; o holopensene pessoal do autorado
conscienciológico priorizado; o holopensene pessoal da tares escrita; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o materpensene autoral; a ausência de retilinearidade pensênica ao banalizar a escrita tarística; a fôrma holopensênica favorecedora da produção grafopensênica.
Fatologia: a prevenção da parapsicose pós-dessomática por meio da publicação de gescons; o ato de aproveitar a fartura de aportes autorais na atual ressoma; o atilamento quanto à imprescindibilidade de publicar livros tarísticos; a evitação da nulificação da intelectualidade; a im-
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portância da sementeira intrafísica relativa à conscienciografia; a safra de neoautores conscienciológicos; a reunião de autores e autorandos no Círculo Mentalsomático; a provável cláusula pétrea
da autoproéxis relativa à produção escrita esclarecedora; a autorganização necessária à produção
escrita continuada; a agenda semanal contemplando horários fixos, disponíveis, às gescons; o ato
de aproveitar todas as oportunidades para escrever; a superação do travão da escrita; o autodesassédio mentalsomático; o autodesassédio autoral; a valorização das autorreflexões e autexperiências por meio da escrita; o fato de tornar-se verbetógrafo assíduo da Enciclopédia da Conscienciologia; a inteligência evolutiva (IE) expressa no aproveitamento da oportunidade de tornar-se
enciclopedista; o calculismo cosmoético de escrever para si mesmo em futuras ressomas; a profilaxia de chegar à terceira idade sem produção intelectual tarística; a prevenção da melin do intermissivista com grafoproéxis, ao publicar verbetes, artigos e livros interassistenciais.
Parafatologia: a paracolheita do intermissivista dessomado; a obra publicada favorecendo o autorrevezamento multiexistencial e intermissivo; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático antes, durante e após a escrita tarística; a Dinâmica Parapsíquica da Pangrafia; a Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico; a melancolia extrafísica da consciex
com aportes intelectuais desperdiçados na última ressoma; o parafato de as consciexes, autoras
em retrovidas, inspirarem neoautores; o paradever de retribuir o livro esclarecedor recebido; o paracompromisso com os amparadores extrafísicos em divulgar e expandir a Conscienciologia por
meio do autorado conscienciológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autor-leitor; o sinergismo curso pessoal–autogescon.
Principiologia: o princípio “nenhum dia sem linha”; o princípio da descrença (PD) autaplicado mediante a autoconvicção de saber escrever.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contemplando escrita diária com
repercussões pós-dessoma; o código grupal de Cosmoética (CGC) dos escritores da tares.
Teoriologia: a teoria da Conscienciografologia; a teoria da Autorrevezamentologia;
a teoria da Verbetografia.
Tecnologia: a técnica dos 50 verbetes; a técnica das 50 vezes mais; a técnica das 3 cadeiras; as grafotécnicas conscienciológicas; a técnica de escrever hoje o livro a ser publicado
amanhã; a técnica da autorganização máxima aplicada pelo escritor antidisperso e produtivo.
Voluntariologia: o voluntariado dos escritores conscienciológicos; o voluntariado dos
revisores conscienciológicos; o voluntariado dos editores conscienciológicos; o paravoluntariado da equipex técnica pró-autorado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciografologistas; o Colégio Invisível dos
Verbetógrafos.
Efeitologia: o efeito autodesassediador da autogescon publicada; o efeito na autestima
intelectual do autor conscienciológico; o efeito interassistencial das autossuperações compartilhadas por escrito.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da defesa de verbete; as neossinapses derivadas da publicação de artigo conscienciológico; as neossinapses geradas pela escrita de livro
esclarecedor.
Ciclologia: o ciclo das publicações tarísticas pessoais; a superação do ciclo preguiça
mental–inércia autoral.
Enumerologia: a evitação da autocobrança do intermissivista ágrafo; a evitação da autossabotagem na escrita do intermissivista disperso; a evitação da autorrasteira do intermissivista
com livro parado na gaveta; a evitação do autesbregue do intermissivista no incompletismo autoral; a evitação do autodesperdício do intermissivista com achegas autorais desaproveitadas; a evi-

18262

Enciclopédia da Conscienciologia

tação do autoperdularismo do intermissivista omisso na grafotares; a evitação do paravexame do
intermissivista sem publicações, ao dessomar, descobrir-se retroautor.
Binomiologia: o binômio leitor-autor; o binômio leitura lúcida–escrita coesa.
Interaciologia: a interação nosográfica melin-melex; a interação homeostática euforin-euforex.
Crescendologia: o crescendo verbete-livro; o crescendo das intermissões lúcidas produtivas; o crescendo gescon-megagescon; o crescendo leitor crítico–escritor tarístico.
Trinomiologia: o trinômio primeiro verbete–primeiro artigo–primeiro livro; o trinômio
segundo verbete–segundo artigo–segundo livro.
Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-enciclopédia; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico.
Antagonismologia: o antagonismo autorado ideativo / recorte-cola de texto alheio;
o antagonismo ausência de melex por falta da autocriticidade / presença de melex por autodiagnóstico realista; o antagonismo livro idealizado / livro real.
Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista com baixa autestima intelectual.
Politicologia: as políticas editorais das Instituições Conscienciocêntrica (ICs); as políticas de valorização da produção de livros; as políticas educacionais incentivadoras de neoautores.
Legislogia: a lei do maior esforço na profilaxia autoral da melex.
Filiologia: a grafofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a assistenciofilia; a proexofilia; a coerenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação da grafofobia.
Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome de Amiel; a síndrome do autodesperdício; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ninho vazio sob
a ótica gesconológica; a síndrome do impostor; a síndrome de Poliana ao encantar-se com o livro
alheio, sem nada produzir.
Maniologia: a mania de idealizar a conscin escritora; a mania de esperar pelo amparador
extrafísico para iniciar autogescon; a mania de subestimar-se no quesito autorado pessoal; a mania de esquivar-se do autenfrentamento da folha em branco; a mania de sacralizar o livro; a mania de querer colher o não semeado; a mania de deixar o livro para a próxima ressoma.
Mitologia: o mito do livro pronto; o mito do texto sem necessidade de revisão; o mito do
amparador-babá de intermissivista inerte.
Holotecologia: a grafoteca; a biblioteca; a hemeroteca; a encicloteca; a lexicoteca;
a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Gesconologia; a Grafoproexologia; a Grafopensenologia; a Grafologia; a Maxiproexologia; a Intermissiologia; a Profilaxiologia; a Interassistenciologia; a Autorrevezamentologia; a Lucidologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin miserê ideativa; a conscin escritora; a consciex autopacificada;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex autora.
Masculinologia: o escritor-semeador; o intelectual; o verbetógrafo; o revisor; o articulista; o editor; o parecerista; o autorando.
Femininologia: a escritora-semeadora; a intelectual; a verbetógrafa; a revisora; a articulista; a editora; a parecerista; a autoranda.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens polymatha.
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V. Argumentologia
Exemplologia: miniprofilaxia grafopensênica da melex = a efetivada pelo intermissivista
ao publicar capítulo em antologia interassistencial; maxiprofilaxia grafopensênica da melex
= a efetivada pelo intermissivista ao publicar livro tarístico pessoal; megaprofilaxia grafopensênica da melex = a efetivada pelo intermissivista ao publicar megagescon pessoal.
Culturologia: a cultura do autorado conscienciológico; a cultura do antidesperdício;
a cultura da retribuição; a fartura de aportes evolutivos fortalecendo a cultura da profilaxia da
melex.
Conscienciografologia. Eis, em ordem alfabética, 11 características pessoais, atitudes ou
hábitos grafopensênicos úteis e factíveis de serem aplicados por toda conscin aspirante ao completismo autoral na atual ressoma:
01. Agenda de escrita flexibilizada.
02. Continuísmo conscienciográfico.
03. Desdramatização do autorado conscienciológico.
04. Detalhismo redacional.
05. Escrita diária.
06. Exaustividade pesquisística.
07. Leitura grafocrítica.
08. Ousadia grafopensênica.
09. Registro das autovivências.
10. Senso de autorresponsabilidade retributiva.
11. Valorização das autexperiências.
Bibliologia. Vale registrar a publicação de 13 novos livros conscienciológicos pela Associação Internacional Editares em 2017, totalizando, no mesmo ano, 79 autores da Conscienciologia.
Aportes. Segundo a Retribuiciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 cursos
e atividades vigentes na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), seguidas das siglas das Instituições Conscienciocêntricas promotoras, disponíveis às conscins motivadas em aproveitarem as oportunidades pró-autorado (Ano-base: 2017):
01. Autodesassédio mentalsomático: União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON).
02. Círculo mentalsomático: Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
03. Clube do livro: Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
04. Como escrever dicionários: CEAEC.
05. Formação de autores: UNIESCON.
06. Imersão na escrita: UNIESCON.
07. Leitura lúcida: CEAEC.
08. Pangrafologia verbetológica: Associação Internacional de Enciclopediologia
Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS).
09. Preceptoria grafopensênica: UNIESCON.
10. Programa verbetografia: ENCYCLOSSAPIENS.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profilaxia grafopensênica da melex, indicados para
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a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acabativa falha: Experimentologia; Nosográfico.
02. Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
03. Aporte autoral: Conscienciografologia; Neutro.
04. Colheita intermissiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Gratidão intelectual: Retribuiciologia; Homeostático.
06. Incubação intermissiva: Intermissiologia; Homeostático.
07. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
08. Livro: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Materpensene autoral: Grafopensenologia; Neutro.
10. Melex: Intermissiologia; Nosográfico.
11. Melin: Parapatologia; Nosográfico.
12. Olhar conscienciográfico: Gesconologia; Neutro.
13. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
14. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
15. Retrolivro pessoal: Autorrevezamentologia; Neutro.

QUEM JÁ PRODUZIU NEOIDEIAS TARÍSTICAS E AINDA
NADA PUBLICOU, PODE SER CONSIDERADA CONSCIN
MISERÊ IDEATIVA. URGE REVERTER A CONDIÇÃO ÁGRAFA POR MEIO DA PRODUÇÃO ESCRITA ASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, quer fazer a profilaxia gesconográfica da própria
melex? Já considera desengavetar as autopesquisas e as autorreflexões assistenciais e publicar
o autoideário?
Bibliografia Específica:
1. Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary
Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 115 a 159.
2. Arakaki, Kátia; Travão na Escrita; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 1 E-mail; 2 enus.;
1 minicurrículo; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
29 e 30.
3. Scriptor; Redação; Onde Publicar Gescons na CCCI; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 14 E-mails; 14
enus.; 8 fotos; 1 website; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR;
2014; páginas 47 a 54.
4. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos.
300 termos; 21 x 28 cm; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguacu, PR; 2002; páginas 13 a 204.

E. M. M.
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PROFISSÃO A 2
(DUPLOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A profissão a 2 é a atividade realizada conjuntamente pelos componentes
de dupla evolutiva a fim de auferir recursos necessários à manutenção da vida intrafísica e ao
cumprimento das programações existenciais individuais e grupal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo profissão vem do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; publicação; ação de professar, de ensinar; profissão;
mister; estado; exercício; ocupação; emprego”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo dois deriva
também do Latim, duo, “dois; duas”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Meio de vida a 2. 2. Ocupação profissional em dupla. 3. Profissão
conjunta em dupla.
Neologia. As 3 expressões compostas profissão a 2 aquisitiva, profissão a 2 executiva
e profissão a 2 distributiva são neologismos técnicos da Duplologia.
Antonimologia: 1. Empreendedorismo individual. 2. Ofício isolado. 3. Sociedade de
casal incompleto.
Estrangeirismologia: o entrosamento dos co-workers; o rapport de longa data; o pas de
deux ocupacional; o investimento do selfmade couple; a importância do happy hour; o Conviviarium; o curriculum vitae duplista; a organização do home office; a meta do nest egg; a valorização do lifelong learning no âmbito dos negócios; a interdependência yin / yang.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à carreira evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene duplista profissional; o holopensene da coesão evolutiva;
o holopensene da priorização ocupacional a 2; o materpensene duplista; o alinhamento dos conviviopensenes; a conviviopensenidade; os duplopensenes; a duplopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade.
Fatologia: a profissão a 2; a afinidade cognitiva; o plano de negócios; o empreendedorismo; a Empresa Conscienciocêntrica (EC); a troca de experiências; a complementariedade de
tarefas; o compartilhamento de ideias; o ombro a ombro na lide ordinária; a intercompreensibilidade; a admiração pelo trabalho do outro; o desafio da visão traforista na consecução do trabalho
frente a frente; a adequação do perfil de cada parceiro da dupla à modalidade operacional; o estudo concomitante ao labor administrativo; os temas para discussão; os debates acalorados; o jargão
da profissão a 2; a força do casal completo na apresentação do ofício; a profissão poliglótica;
a dupla de mediadores cognitivos; o exercício da atividade predominantemente intelectual; a convergência dos talentos com os serviços prestados; a organização necessária para levar os projetos
de eito; o pacto de o casal não falar somente de negócios; a manutenção da vida afetiva paralela
à profissional; o dicionário de emoções; os autesforços envidados para preenchimento das lacunas
pessoais diante da nova profissão; a evitação dos conflitos de interesses; a nomeação simultânea
dos duplistas para os cargos a serem ocupados; a partilha das ferramentas de trabalho; a fonte de
renda familiar; a carga horária a 2; o apoio entre duplistas nas mudanças de trajetória profissional;
o ato de dizer não às demandas extemporâneas; o megafoco profissional; a relevância do suporte
emocional na época das vacas magras; a contribuição para o crescimento da sociedade; os colegas de profissão em comum; as viagens conjuntas enriquecedoras; a formação da biblioteca especializada; a gratidão da dupla pelo investimento dos pais em educação especializada; as sincro-
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nicidades manifestas nas solicitações dos clientes; o saldo diário do trabalho em comum definido
pela satisfação da dupla evolutiva.
Parafatologia: a vivência conjunta do estado vibracional (EV) profilático na eliminação
dos conflitos; a repercussão da mobilização básica de energias (MBE) de ambos os parceiros ao
longo do expediente; a sinalética energética parapsíquica aprimorando o atendimento ao cliente;
o bom humor essencial para a manutenção do paraclima agradável; a verbalização dos insights de
amparo extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo bagagem individual–bagagem conjunta; o sinergismo
dos trafores dos duplistas no gerenciamento da vida laboral; o sinergismo entre 2 paracérebros
afinizados produtivamente; o sinergismo amparadores de função–duplistas funcionais; o sinergismo profissão a 2–voluntariado a 2.
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia essencial para a manutenção da sociedade interassistencial; o princípio da afinidade grupocármica; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP) na manutenção da autonomia consciencial; o princípio evolutivo de “levar tudo de
eito”; o princípio “isso não é para mim” estendido ao “nós”; a aplicação do princípio da heterocrítica construtiva; o princípio da inteligência evolutiva (IE) na definição dos objetivos ocupacionais da dupla evolutiva.
Codigologia: o código duplista de Cosmoética (CDC); o código de ética profissional.
Teoriologia: a teoria dos 7 cês.
Tecnologia: as técnicas de organização gerencial; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da desassim na supressão dos patopensenes; a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibição)
aplicada à interação empresarial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito da delimitação de papeis na heteroconfiabilidade; o efeito da escolha profissional de 1 dos duplistas na tomada de decisão do outro; o efeito das recins na sustentação do empreendimento a 2; o efeito do enfrentamento das dificuldades pessoais no aumento
da amizade; o efeito do serviço de Apoio Existencial da APEX na formação dos especialistas;
o efeito dos esforços conjuntos no alcance de certezas relativas; o efeito da leveza pessoal na
produtividade a 2; o efeito da percepção do potencial interassistencial no amadurecimento da relação profissional; o efeito do tempo na qualidade das realizações.
Neossinapsologia: o trabalho em conjunto demandando neossinapses pró-flexibilidade.
Ciclologia: o ciclo autoqualificação pelo voluntariado–autoqualificação pela profissão.
Enumerologia: o corte das mágoas; a exclusão dos melindres; o descarte do orgulho
ferido; a supressão das vaidades excessivas; a extinção do amor próprio ofendido; a subtração da
competitividade; a anulação das suscetibilidades.
Binomiologia: o binômio autoconhecimento-heterocompreensão; o binômio criticidade-consenso; o binômio admiração-discordância nas soluções cotidianas; o binômio motivação individual–motivação duplista; o binômio responsabilidade-convívio; o binômio ideal compartilhar
amparadores–anular assediadores; o binômio especialismo profissional–generalismo pesquisístico; o binômio aprimoramento pessoal–compartilhamento harmonioso.
Interaciologia: a interação agendas funcionais–rotinas úteis; a interação ginossoma-androssoma no ambiente de trabalho; a interação duplista por meio da telepatia.
Crescendologia: a busca do crescendo empreendedor convencional–empreendedor conscienciocêntrico; a aplicação do crescendo determinação–autodidatismo–proatividade–resultado
evolutivo; o crescendo autodesorganização financeira–autorganização financeira–organização
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financeira duplista; o crescendo iniciativas isoladas–iniciativas em dupla–iniciativas em equipe;
o crescendo dupla amadora–dupla técnica–dupla profissional–dupla expert.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interconfiança; o trinômio duplismo-profissão-voluntariado; o trinômio formação-carreira-materpensene; o trinômio
flexibilidade-liberdade-responsabilidade; o trinômio autoconsciência–releitura da intenção–egocídio cosmoético.
Polinomiologia: o polinômio afetividade-motivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo perde-perde / ganha-ganha; o antagonismo porta-voz de assediador / microfone de amparador; o antagonismo iscagem inconsciente / iscagem
consciente do duplista na workstation; o antagonismo interprisão grupocármica / convívio libertário; o antagonismo loc externo / loc interno; o antagonismo oposição / concessão; o antagonismo workaholism / eficácia evolutiva.
Politicologia: a democracia.
Legislogia: a legislação das microempresas; a lei da atração dos afins; a lei da interdependência consciencial; a evitação das leis anticosmoéticas do poder.
Filiologia: a assistenciofilia; a bibliofilia; a conviviofilia; a definofilia; a intelectofilia;
a pesquisofilia; a sociofilia.
Fobiologia: o descarte da disciplinofobia; a superação do medo das estatísticas.
Sindromologia: o profissionalismo lúcido em contraposição à síndrome da dispersão
consciencial.
Maniologia: a evitação da ergasiomania.
Mitologia: o mito do trabalho sem esforço.
Holotecologia: a administroteca; a duploteca; a cognoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a intrafisicoteca; a laboroteca; a socioteca.
Interdisciplinologia: a Duplologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Economia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Intrafisicologia;
a Mimeticologia; a Ortoconviviologia; a Priorologia; a Proexologia; a Rotinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o autodecisor; o colega de profissão; o cognopolita; o concabino; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o empreendedor; o escriba; o exemplarista; o gestor de projetos; o intelectual; o intermissivista; o pesquisador; o poliglota; o préserenão vulgar; o proexista; o profissional liberal; o selfmade man; o sistemata; o verbetógrafo;
o voluntário.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a autodecisora; a colega de profissão; a cognopolita; a concabina; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a empreendedora; a escriba; a exemplarista; a gestora de projetos; a intelectual; a intermissivista; a pesquisadora; a poliglota; a préserenona vulgar; a proexista; a profissional liberal; a selfmade woman; a sistemata; a verbetógrafa; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens studiosus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: profissão a 2 aquisitiva = o estágio acadêmico dos duplistas calouros;
profissão a 2 executiva = o trabalho frutífero dos duplistas técnicos; profissão a 2 distributiva
= a doação dos resultados laborais cosmoéticos dos duplistas veteranos.
Culturologia: a cultura organizacional; o Multiculturalismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profissão a 2, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
03. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
06. Definição do básico: Definologia; Homeostático.
07. Duplocarma: Duplocarmologia; Homeostático.
08. Empresa familiar: Grupocarmologia; Neutro.
09. Escolha da carreira profissional: Proexologia; Neutro.
10. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
11. Materpensene duplista: Duplologia; Neutro.
12. Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Profissão evitável: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
14. Técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer: Intrafisicologia; Neutro.
15. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

O SUCESSO DA PROFISSÃO A 2 É ALCANÇADO POR
MEIO DE VÍNCULO CONSCIENCIAL, INTERCOMPREENSÃO
COSMOÉTICA E MANUTENÇÃO DA INVULGARIDADE TRAFORÍSTICA DOS PARCEIROS DA DUPLA EVOLUTIVA.
Questionologia. Como reage você, leitor ou leitora, à ideia de trabalhar em parceria com
a(o) duplista? Desenvolve ou já desenvolveu algum projeto bem sucedido em conjunto?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 20 e 21.

A. C.
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PROFISSÃO EVITÁVEL
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A profissão evitável é aquela carreira pessoal não correspondente às bases
da Cosmoeticologia, da Evoluciologia, da Proexologia, da Priorologia ou da inteligência evolutiva (IE) da conscin lúcida, homem ou mulher intermissivista ou cognopolita.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo profissão vem do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; publicação; ação de professar, de ensinar; profissão;
mister; estado; exercício; ocupação; emprego”. Surgiu no Século XIII. A palavra evitável deriva
também do idioma Latim, evitabilis, de evitare, “evitar”. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Profissão anticosmoética. 2. Profissão estigmatizante. 3. Profissão
regressiva. 4. Profissão injusta.
Neologia. As 3 expressões compostas profissão evitável, profissão evitável masculina
e profissão evitável feminina são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae profissional.
Antonimologia: 1. Profissão cosmoética. 2. Profissão evolutiva. 3. Profissão libertária.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à profissão pessoal.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há profissões ideais. Há profissões evitáveis. Há profissões injustas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal profissional; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: a profissão evitável; a análise fria e realista da própria proéxis; o conscienciograma; o caminho óbvio da melin; a evitação da interprisão grupocármica; as profissões liberais;
a escolha ponderada da profissão pessoal; a fixação da carreira profissional; a evitação do arrependimento futuro; a existência humana vivida com plenitude laboriosa; a acrasia profissional;
|a mudança da profissão imposta pela maturidade; as profissões antissomáticas; o compromisso de
honra; a conduta comprometedora; as obrigações de cunho social; o comportamento do soldado
voluntário mercenário; o funcionário encarregado do trabalho básico do matadouro de animais;
o promotor público habituado às condutas reprovativas instintuais; a indignação virtuosa das pessoas racionais e evolutivamente prioritárias; as ocupações exercidas assentadas nas injustiças
e sem autodiscernimento cosmoético.
Parafatologia: o caminho óbvio da melex; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do “se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”;
o princípio da prioridade compulsória.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
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autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a profissão; a profissionalização; o profissionalismo; a profissionalidade; o profissional; o antiprofissionalismo; o antiprofissional.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-automimese-anticosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo profissionalismo / amadorismo; o antagonismo veterano / calouro; o antagonismo coragem cerebelar / holomaturidade cerebral; o antagonismo generalismo / especialismo.
Politicologia: a democracia; a política na condição de profissão.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Holotecologia: a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autoproexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Holomaturologia;
a Conscienciocentrologia; a Grupocarmologia; a Intermissiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: os jovens da invéxis; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin mal resolvida profissionalmente; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o 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 adolescente decidindo a própria carreira profissional; o colega de profissão; o lavador profissional de cérebros; o profissional-vedete; o catequista profissional.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a adolescente decidindo a própria carreira profissional; a colega de profissão; a lavadora
profissional de cérebros; a profissional-vedete; a catequista profissional.
Hominologia: o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens irregularis; o Homo
sapiens cohaerens; o Homo sapiens analyticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: profissão evitável masculina = o mercenário; profissão evitável feminina
= a prostituição.
Analiticologia. À luz da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 aspectos a serem considerados nas análises mais pormenorizadas da profissão pessoal:
01. Aprimoramento profissional.
02. Autocontingenciamento profissional.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Autodesempenho profissional.
Automotivação profissional.
Autovendagem profissional.
Comunidade profissional.
Convívio profissional.
Falha profissional.
Família profissional.
Ficha profissional.
Formação profissional.
Inspiração profissional.
Interesse profissional.
Laço profissional.
Lacuna profissional.
Ranço profissional.
Técnica profissional.
Vínculo profissional.
Vivência profissional.
Vocação profissional.

Caracterologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, com todo realismo, 25 profissões – aqui dispostas por meio dos profissionais – a serem evitadas racionalmente, segundo a Cosmoeticologia, a Evoluciologia e a Priorologia pelas conscins
mais lúcidas, existindo centenas de outras ocupações melhores a serem procuradas e escolhidas:
01. Agiota.
02. Armeiro.
03. Boxeador.
04. Caçador.
05. Carpideira.
06. Carrasco.
07. Charuteiro.
08. Croupier: caixa de cassino.
09. Curtumeiro.
10. Dublê.
11. Enólogo.
12. Jóquei.
13. Lobista.
14. Matador de aluguel: o grupo de extermínio.
15. Mercenário.
16. Motosserrista.
17. Padre: o sacerdote católico ou o pastor evangélico, por exemplo.
18. Piloto de corrida: o race driver.
19. Prostituta: ou prostituto.
20. Provador de cigarro.
21. Rinheiro.
22. Sniper: atirador de elite, homem ou mulher.
23. Stripper: ou michê.
24. Tatuador: o pichador epidérmico profissional.
25. Toureiro.
Taxologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, as profissões evitáveis listadas podem ser classificadas em duas categorias básicas:
1. Simples: mas sutis, o boxeador ou o tatuador.
2. Complexas: mas óbvias, o sniper ou o lobista.
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Evitaciologia. Se você, leitor ou leitora, quer matricular-se no Curso Intermissivo (CI)
na próxima intermissão, pós-dessomática, evite, por exemplo, tais profissões capazes de prender
qualquer conscin na interprisão grupocármica. Aos luminares do Direito Humano cabe o dever de
coibir as profissões injustas e anticosmoéticas a partir da aplicação dos princípios evoluídos da
Paradireitologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profissão evitável, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
2. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
3. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
4. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
5. Profissão herdada: Autoproexologia; Neutro.
6. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.
7. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

O TEMA DAS PROFISSÕES EVITÁVEIS EXIGE INAFASTÁVEL CONSIDERAÇÃO POR PARTE DA MOÇA E DO RAPAZ INTERESSADOS NA TÉCNICA DA INVERSÃO EXISTENCIAL E NO AUTORREVEZAMENTO CONSCIENCIAL.
Questionologia. O assunto das profissões evitáveis porventura está incluído nas cogitações técnicas do leitor ou da leitora? Por qual razão? Você exerce alguma profissão injusta?
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PROFISSÃO HERDADA
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A profissão herdada é a atividade para a qual a conscin se preparou, chegando a exercê-la ou não, trabalho em geral feito para obter os recursos necessários à própria subsistência e a dos dependentes, no caso herdado de si mesmo ou de parentes, adquirido por sucessão.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo profissão vem do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; publicação; ação de professar, de ensinar; profissão;
mister; estado; exercício; ocupação; emprego”. Surgiu no Século XIII. A palavra herdar deriva
também do idioma Latim, hereditare, “herdar; receber por herança”. Apareceu no Século XI.
Sinonimologia: 1. Herança da profissão; herança profissional. 2. Hereditariedade profissional. 3. Ocupação herdada. 4. Ofício herdado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo profissão:
antiprofissional; antiprofissionalismo; autoprofissionalismo; extraprofissional; maxiprofissão;
miniprofissão; multiprofissional; paraprofissional; profissãozinha; profissional; profissionalidade; profissionalismo; profissionalização; profissionalizante; profissionalizar; profissional-trator;
profissional-vedete; semiprofissional.
Neologia. As 4 expressões compostas profissão herdada, miniprofissão herdada, maxiprofissão herdada e megaprofissão herdada são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Profissão independente. 2. Ofício independente. 3. Profissão não
hereditária.
Estrangeirismologia: o profissional workaholic.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente da associação de
ideias profissionais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Honremos
a profissão.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal profissional.
Fatologia: a profissão herdada; a herança da profissão; a herança profissional; a escolha
da profissão; a proéxis pessoal; a profissão cosmoética; a geração anterior; o artesanato de pai para filho; a transmissão hereditária; o legado profissional; o ganha-pão; a profissão liberal; o belicismo profissional; a assistencialidade profissional; a herança profissional intergeração; a profissão heredofamiliar; o heredograma familiar; a mesma ocupação pai-filho; o exercício do mister;
a competência profissional; a conduta profissional exemplar; a carreira profissional; a mentalidade profissional; o interesse pela profissão; o nível profissional; as obrigações profissionais; a autodisciplina profissional; o aprimoramento técnico; o comportamento profissional; a atualização
profissional; o ato de aperfeiçoar-se na profissão; a fase executiva da proéxis; o eixo-fulcral da
profissão; o atacadismo consciencial; os laços profissionais; os elos da profissão; a mesma profissão exercida a 2.
Parafatologia: a empatia pessoal atuante no grupo evolutivo e na pesquisa da Ressomatologia.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Enumerologia: a vocação profissional; a técnica profissional; o megafoco profissional;
a Ética profissional; a categoria profissional; o megavínculo profissional; o autodesempenho profissional.
Binomiologia: o binômio cíclico ressoma-dessoma; o binômio herança biológica–herança profissional; o binômio profissão-proéxis; o binômio parapsiquismo-profissão.
Trinomiologia: o trinômio profissional-veterano-líder; o trinômio automotivaçãotrabalho-lazer; o trinômio cronológico passado-presente-futuro.
Antagonismologia: o antagonismo amadorismo / profissionalismo; o antagonismo generalismo / especialismo.
Politicologia: a política na condição de profissão.
Filiologia: a familiofilia.
Holotecologia: a proexoteca; a experimentoteca; a evolucioteca; a eticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Autobiografologia; a Parageneticologia; a Grupocarmologia; a Ressomatologia; a Autorrevezamentologia;
a Genealogia; a Heredogramologia; a Conscienciocentrologia; a Economia; a Direitologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a equipe multiprofissional; os parceiros da dupla evolutiva
na mesma profissão herdada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o herdeiro profissional; os colegas de profissão; o profissional liberal; o profissional veterano; o profissional-trator; o profissional parateático.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a herdeira profissional; as colegas de profissão; a profissional liberal; a profissional veterana; a profissional parateática.
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Hominologia: o Homo sapiens heresprofessionalis; o Homo sapiens professionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprofissão herdada = o autorrevezamento multiexistencial dedicado
ao exercício da mesma ocupação; maxiprofissão herdada = a aquisição da profissão por meio da
sucessão clássica; megaprofissão herdada = a ambivalente, englobando ambas as heranças: a miniprofissão e a maxiprofissão.
Taxologia. Segundo a Autoproexologia, a condição da profissão herdada pode ser racionalmente classificada em 3 categorias, aqui dispostas na ordem lógica:
1. Profissão herdada anterior: a auto-herança de vida humana, pessoal, prévia, experimentada. O autorrevezamento multiexistencial, por exemplo, da consciência tendo exercido a Medicina em 5 vidas humanas, consecutivas, no último milênio (Autobiografologia; Parageneticologia).
2. Profissão herdada atual: derivada de outrem, familiar, algum parente por absorção,
no vácuo ou no lugar de outro profissional. A herança da empresa familiar do comércio, da indústria, do consultório do médico, do escritório de advocacia, da clientela do antigo profissional liberal. A aquisição por sucessão clássica da Direitologia.
3. Profissão herdada ambivalente: derivada, ao mesmo tempo, de vida humana prévia
e de aquisição por sucessão ou de parente nesta vida atual, ou até dentro do universo de proéxis
grupal (maxiproéxis). O autorrevezamento multiexistencial e a aquisição por sucessão, por exemplo, da consciência tendo exercido a Medicina, juntamente com outras consciências afins, em vidas humanas prévias (Autobiografias), e, hoje, todas renascidas como galhos na mesma árvore
genealógica (Genética).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a profissão herdada, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
2. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
3. Bibliopola: Intrafisicologia; Neutro.
4. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
5. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
6. Profissão evitável: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
7. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA PROFISSÃO HERDADA É ASSUNTO
TRANSCENDENTE, CONTUDO EXTREMAMENTE RELEVANTE DENTRO DO UNIVERSO DA PROEXOLOGIA PARA
OS INTERMISSIVISTAS E COGNOPOLITAS, EM GERAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se inclui, na condição de profissional, em alguma das 3 categorias de profissões herdadas? Qual? Já sopesou o nível da própria responsabilidade
quanto a tal fato?
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PROFISSIONAL DIFICULTOSO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O profissional dificultoso é o homem ou a mulher, apresentando-se difícil,
árduo no desempenho da profissão e na convivialidade com os clientes, os fregueses ou as pessoas buscando-lhe os préstimos profissionais.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra profissional procede do idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; manifestação; promessa; anúncio; ação de professar, de ensinar; profissão; exercício; ocupação; emprego”. Apareceu em 1803. O termo dificultar vem do mesmo idioma Latim,
difficultare, “ser intratável, impertinente, difícil; rabugento; estar de mau humor”. Surgiu no Século XVI. O sufixo oso provém do idioma Latim Vulgar, osul, e este do idioma Latim, osus, “intensificador”.
Sinonimologia: 01. Profissional difícil. 02. Profissional incoerente; profissional incompreensivo. 03. Profissional incompetente. 04. Profissional irresponsável. 05. Profissional relapso. 06. Profissional inidôneo. 07. Antimodelo profissional. 08. Profissionalismo anticosmoético. 09. Nível profissional baixo. 10. Antiprofissionalismo; deslizes profissionais.
Neologia. As 3 expressões compostas profissional dificultoso, profissional dificultoso
amador e profissional dificultoso reciclante são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Profissional competente. 02. Profissional exemplar. 03. Profissional idôneo. 04. Profissional coerente. 05. Profissional responsável. 06. Profissional compreensivo; profissional consciencioso. 07. Modelo profissional. 08. Referência profissional. 09. Nível
profissional elevado. 10. Profissionalismo cosmoético.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae profissional; o expert; a selfperformance profissional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Ética Profissional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal profissional; os estultopensenes; a estultopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os
lapsopensenes; a lapsopensenidade; a carência dos ortopensenes e da ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene interconsciencial tornado árduo.
Fatologia: a mentalidade profissional; o trabalho profissional; a área profissional; a especialização profissional; a fixação na carreira profissional; a identidade profissional; o diploma
profissional; a autorganização profissional; o círculo profissional; a herança profissional; a carência profissional; a prática profissional; a autoridade profissional; a maturidade do profissionalismo pessoal; o interesse profissional; o juízo profissional; o ponto cego da vida profissional;
a primeira lacuna profissional; a displicência no exercício da profissão; o esquecimento dos deveres profissionais; o tropeço profissional; o inconveniente; o contratempo; o desarranjo; a contrariedade; o impasse; o incidente embaraçoso; a situação melindrosa; o incômodo evitável; o constrangimento desnecessário; os resultados conseguidos aos trancos e barrancos; o convívio
trabalhoso; a postura perante os deslizes do profissional dificultoso sendo prova de fogo do
autequilíbrio emocional; a patologia de criar dificuldade para vender facilidade; a falta de
comunicabilidade; a falta de priorização evolutiva; a melin; a troca da carreira profissional;
a reciclagem existencial.
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo sensibilidade parapsíquica–ajuste profissional.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da responsabilidade interconsciencial; o princípio de respeito aos direitos de outrem; o princípio da inescusabilidade pelo desconhecimento das leis.
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); os Códigos de Ética Profissional.
Teoriologia: a teoria do megafoco profissional; a teoria do vínculo profissional.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas paradiplomáticas aplicadas
na abordagem oportuna aos erros alheios.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Experimentologistas; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: os efeitos das displicências profissionais; os efeitos custosos dos percalços
causados pelo profissional dificultoso; os efeitos prejudiciais do binômio impaciência-irritabilidade.
Ciclologia: o ciclo existencial estudo-aperfeiçoamento-profissionalização; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo sementeira-colheita.
Enumerologia: a formação profissional; a experiência profissional; o autodesempenho
profissional; o aprimoramento profissional; a falha profissional; a negligência profissional; o estigma profissional. O despreparo; a desatenção; a desorganização; o desinteresse; o desleixo;
o descompromisso; o desrespeito.
Binomiologia: o binômio profissionalismo cosmoético–parapsiquismo evolutivo; o binômio direitos-deveres; o binômio custo-benefício; o binômio problema-solução.
Interaciologia: a interação produto estigmatizante–profissional infeliz; a interação preguiça-irresponsabilidade.
Crescendologia: o crescendo amador-profissional.
Trinomiologia: o trinômio profissional-veterano-líder; o trinômio família nuclear–família profissional–família consciencial; o trinômio egão-orgulho-teimosia; o trinômio patológico
imperícia-imprudência-negligência; o trinômio reparação-ressarcimento-restituição.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo profissionalismo / amadorismo; o antagonismo veterano / calouro; o antagonismo coragem cerebelar / holomaturidade cerebral; o antagonismo generalismo / especialismo; o antagonismo atravancar / solucionar.
Paradoxologia: o paradoxo da obtusidade do político profissional veterano.
Politicologia: a meritocracia; as políticas de defesa do consumidor.
Legislogia: a lei do maior esforço profissional; as leis existentes sobre os danos a terceiros; a lei de ação e reação.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização.
Mitologia: o mito do profissional infalível.
Holotecologia: a cosmoeticoteca.
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Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Autodiscernimentologia; a Autoproexologia;
a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Priorologia;
a Holomaturologia; a Conscienciocentrologia; a Grupocarmologia; a Intermissiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pessoa difícil; a personalidade complicada; a conscin incauta.
Masculinologia: o profissional dificultoso; o profissional liberal; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a profissional dificultosa; a profissional liberal; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens professio; o Homo sapiens difficultator; o Homo sapiens
professionalis; o Homo sapiens antiprofessionalis; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens irregularis; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens
analyticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens imperfector; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: profissional dificultoso amador = quem exerce a profissão com negligência; profissional dificultoso reciclante = quem busca corrigir as próprias lacunas profissionais
de imediato.
Culturologia: a cultura da convivialidade profissional.
Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40
categorias de profissionais, homens e mulheres, dificultosos e incoerentes cometendo deslizes no
exercício da profissão:
01. Atleta: fazendo uso de anabolizantes.
02. Cabelereiro: cortando os cabelos da cliente de modo diferente ao solicitado.
03. Caixa do banco: tagarelando sem importar-se com o tamanho da fila de espera.
04. Caixa do supermercado: errando no troco contra o freguês.
05. Cardiologista: obeso.
06. Causídico: expressando-se em jurisdiquês ininteligível.
07. Cirurgião: esquecendo instrumento dentro do corpo do paciente.
08. Cozinheira: sem usar lenço na cabeça, cujo cabelo é encontrado na comida.
09. Deputado: legislando em causa própria e aumentando o próprio salário.
10. Designer: compondo o trabalho manchado com cores impossibilitando a leitura do
texto.
11. Diarista: “levando” a peça de roupa feminina alheia para si.
12. Diplomata: monoglota.
13. Economista: de colarinho branco.
14. Empacotador: colocando mercadoria pesada em cima das frutas macias do supermercado e estas chegam em casa amassadas.
15. Enfermeiro: aplicador de medicação errada.
16. Entrevistador: interrompendo seguidamente o entrevistado com as próprias colocações.
17. Farmacêutico: indicando remédio errado, quando falta o original, apenas para
vender.
18. Fiscal: subornável.
19. Funcionário público: promotor de “negocinho” (suborno).
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Garçon: deixando o freguês esperando longo tempo sem trazer a água pedida.
Gerente: sempre oferecendo mais algum serviço bancário.
Jornalista: analfabeto.
Juiz: condenador de inocentes e libertador de culpados.
Lobista: defendendo o aumento de armamentos e munições.
Manicure: tirando bife da cliente.
Marqueteiro: de maus políticos profissionais.
Médico: prescrevendo a receita ilegível.
Motorista: acelerando antes dos passageiros acomodarem-se.
Orientador: desorientando a pesquisa do aluno ou aluna.
Policial: ladrão dos bandidos.
Político: corrupto, hipócrita e cínico portador de ficha suja.
Professor: escrevendo errado no quadro negro.
Professor de educação física: sedentário.
Profissional da saúde: tabagista.
Prostituta: portadora de AIDS sem fornecer a camisinha.
Revisor: promovendo hiperrevisão do texto.
Sacerdote: praticante da pedofilia acobertada.
Servidor público: entendendo ser o Público quem o serve.
Taxista: dando voltas a mais para aumentar a taxa da corrida.
Vigia: cochilando no próprio turno de trabalho.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o profissional dificultoso, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrasia: Experimentologia; Nosográfico.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
04. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
05. Autexperiência indispensável: Autexperienciologia; Neutro.
06. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
07. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
08. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
10. Conscin mal resolvida: Parapatologia; Nosográfico.
11. Indução interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
12. Primarismo técnico: Experimentologia; Neutro.
13. Profissão evitável: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
14. Profissão herdada: Autoproexologia; Neutro.
15. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

A MEGATOLICE SUICIDA DO PROFISSIONAL, HOMEM
OU MULHER, É COMETER ALGUM DESLIZE QUANTO
À PRÓPRIA ESPECIALIZAÇÃO E NEGLIGENCIAR TAL ERRO, LACUNA OU DESVIO SEM A CORREÇÃO IMEDIATA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive consciencialmente em paz com a própria
profissão? Você sempre foi assim?
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PROGNÓSTICO PENSÊNICO
(PENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O prognóstico pensênico é o ato, a ação, o movimento de prever, predizer
e indicar o resultado, a consequência e o desenvolvimento futuro em decorrência da manifestação
consciencial, a partir da observação e análise do pensene da conscin a ser avaliada, homem ou
mulher, em determinado momento evolutivo, com base nos estudos e técnicas da Prospectivologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo prognóstico procede do idioma Latim, prognosticus, “relativo
a prognose ou a prognóstico; que concerne ao conhecimento do que deve acontecer”. Surgiu no
Século XV. O termo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões
físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva;
emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo energia deriva do idioma
Francês, énergie, derivado do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força
em ação”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Prognose pensênica. 2. Previsão da manifestação pensênica.
3. Prognóstico consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo prognóstico: prognose; prognóstica; prognosticação; prognosticada; prognosticado; prognosticador;
prognosticadora; prognosticante; prognosticar; prognosticável.
Neologia. As 3 expressões compostas prognóstico pensênico, prognóstico pensênico
imediato e prognóstico pensênico mediato são neologismos técnicos da Pensenologia.
Antonimologia: 1. Diagnóstico pensênico. 2. Profilaxia pensênica. 3. Reciclagem pensênica.
Estrangeirismologia: a consequência do modus operandi problemático; o modus faciendi de prognóstico conservador; a Schadenfreud; as percepções no Acoplamentarium; as observações no setting consciencioterápico; o tour de force na evitação do mau prognóstico; o upgrade
provocado no padrão pensênico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Prospectivologia Pensenológica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Prognóstico: evolução diagnóstica.
Citaciologia: – Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você (William Shakespeare, 1564–1616).
II. Fatuística
Pensenologia: o prognóstico pensênico; as repercussões futuras do holopensene pessoal
atual; a reverberação, na atualidade, das manifestações pensênicas pretéritas; o prognóstico local
a partir da influência da fôrma holopensênica; a análise do materpensene; a Pensenologia enquanto primeira ordem lógica do quadro sinóptico das especialidades conscienciológicas; a dissecção
pensênica; o descrutínio da autopensenidade; a análise do pensene enquanto variável de estudo do
próprio temperamento; a responsabilidade com os autopensenes; os diversos tipos pensênicos;
o padrão regular pensênico; as distorções pensênicas; a retilinearidade pensênica; a coerência
pensênica; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os malignopensenes; a malignopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade;

Enciclopédia da Conscienciologia

18281

os andropensenes; a andropensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os lateropensenes;
a lateropensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os pensenes rígidos; os pensenes flexíveis; a avaliação do predomínio veicular na manifestação pensênica regular levando ao diagnóstico do nível de lucidez consciencial; a qualificação
pensênica do universo intraconsciencial; a avaliação prospectiva a partir do diagnóstico pensênico; as possibilidades autoterapêuticas a serem consideradas na prognose de cada consciência;
a valoração consciencial a partir da observação da matriz pensênica; a observância da Paragenética enquanto item da análise prognóstica quanto ao sobrepairamento da conscin à pressão holopensênica.
Fatologia: a previsão evolutiva a partir da manifestação consciencial; a análise criteriosa
do padrão regular do conjunto indissociável pensamento, sentimento e energia; a ausência de
prognose na falta do diagnóstico; a importância do diagnóstico correto para a Prognosticologia; os
atenuantes e os agravantes na avaliação prognóstica; a inclusão da vontade pessoal, o primeiro
poder da consciência, na análise preditiva das manifestações pessoais; a intencionalidade fornecendo indício quanto à prognose autevolutiva; a observação da autorganização no curso evolutivo; o potencial de reciclagem de cada consciência; a resiliência holossomática pessoal; o universo
multifacetado, complexo e individual trazendo cautela à evitação de generalizações nas avaliações
prognósticas; o histórico individual; as experiências pessoais; as interferências mesológicas;
o pensenograma enquanto item básico das autopesquisas; a influência da Fisiologia nas manifestações pessoais; os atos antifisiológicos; as condutas contra si mesmo; as ações contra terceiros;
as atitudes antissubumanidade; os comportamentos contra a natureza; as agressões contra a Humanidade; os comportamentos sectaristas; as atitudes fanáticas; as reações beligerantes; as apresentações das exacerbações emocionais; as ações cosmovisológicas; a opção pela policarmalidade
em detrimento do egoísmo pessoal; o bônus evolutivo pelas omissões superavitárias; a verbação
das prioridades evolutivas; o completismo diário predizendo o completismo existencial das tarefas
libertárias; as ponderações a partir do juízo crítico; o valor inexorável da autocriticofilia; a ação
profilática do enfrentamento do autotemperamento na evitação das doenças somáticas; a atitude
inteligente de reciclar as automanifestações a partir da própria avaliação quanto à prognose pensênica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o convite à entrada
no Curso Intermissivo (CI) enquanto consequência da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito do
posicionamento pessoal perante as paraoportunidades de crescimento; o prognóstico extrafísico
das possibilidades de realização intrafísica da consciência intermissivista; a programação existencial pré-ressomática a partir do diagnóstico e prospectiva da manifestação consciencial holobiográfica e inserção grupocármica da consciência; a inteligência prognóstica do evoluciólogo no
planejamento grupocármico a partir da paranálise pensênica dos componentes do grupo evolutivo;
a prognose das manifestações padrões da conscin, apesar do restringimento intrafísico, a partir da
avaliação da paraprocedência; os fenômenos admonitórios da experiência da quase morte (EQM);
as consequências das manifestações antievolutivas no exemplo das transmigrações a menor; as interprisões grupocármicas multisseriais a partir dos atos danosos a terceiros; a percuciência às
oportunidades diárias de melhoria da convivialidade interdimensional; as evocações pensênicas
patológicas da consciência intrafísica prenunciando as ligações energéticas paragrupusculares;
a ausência de atenção à sinalética energética e parapsíquica pessoal, predizendo as consequências
da conscin incauta quanto à multidimensionalidade; o futuro nebuloso da conscin tendente ao monoideísmo, com base psicossomática, na fase pós-dessomática; os sinais multidimensionais não
validados pela conscin vivenciadora da macro-PK; a observação dos sinais extrafísicos preditivos
de acontecimentos intrafísicos; a autexperimentação dos parabanhos energéticos; o vislumbre da
possibilidade de vivência de neopatamar evolutivo a partir da conquista de atitudes autodiscernidas, universalistas e cosmovisiológicas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pensamento-sentimento-energia; o sinergismo autocriticidade–vontade de mudar.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução
compulsória; a teática do princípio “isso não é para mim”; o princípio da interassistencialidade
evolutiva; o princípio de pensar no mal da consciência sem pensar mal dela; o princípio universalista “aconteça o melhor para todos”; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do contra fatos não há argumentos; o princípio de cortar o mal pela raiz pensênica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) avaliado nas manifestações pessoais, prenunciando consequências futuras ao próprio pesquisador; o código grupal de Cosmoética
(CGC) avaliado nas manifestações grupais, prenunciando consequências futuras ao grupo pesquisador.
Teoriologia: a teoria da indissociabilidade do pensene na consideração da prognose
consciencial; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção (Autoconsciencioterapeuticologia);
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica (Autexperimentologia); a técnica de, só por hoje, não
pensar mal de ninguém (Autoprofilaxiologia); a técnica de autorreflexão de 5 horas (Autodiscernimentologia); a técnica do meganível da autoconsciência (Imagisticologia); a técnica da conscin-cobaia (Conscienciometrologia); a técnica da Impactoterapia Cosmoética (Desassediologia);
a técnica da desassedialidade direta (Consciencioterapeuticologia); a técnica da checagem pensênica (Autodiagnosticologia).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da vivência diuturna;
o laboratório conscienciológico Cosmoconscientiarium; o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico fitolab; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito halo energético da benignidade; o efeito homeostático da Higiene
Consciencial; o efeito autocognitivo da mensuração da manifestação consciencial através das
variáveis primárias do Conscienciograma; o efeito positivo da autanálise sincera na prognose
evolutiva; o efeito do autodesassédio na coerência da manifestação pensênica; o efeito positivo
do autodiscernimento no prognóstico das escolhas pessoais; o efeito da ponderação nos rastros
pensênicos; o efeito de admoestação quanto às manifestações pessoais podendo ser ocasionado
pela sinalética energética e parapsíquica pessoal.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da vivência do CPC; as neossinapses inseridas a partir da reciclagem necessária à evitação da má prospecção.
Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo autopesquisa-autopercepção-autocrítica-reciclagem.
Enumerologia: o prognóstico somático; o prognóstico energético; o prognóstico psicossomático; o prognóstico mentalsomático; o prognóstico genético; o prognóstico paragenético;
o prognóstico consciencial.
Binomiologia: o binômio diagnóstico pensênico–prognóstico evolutivo; o binômio clarividência-premonição; o binômio previsão extrafísica–experimentação intrafísica; o binômio manifestação pensênica–autotemperamento; o binômio predição–cognição intuitiva (Parapercepciologia); o binômio de pouca confiabilidade conjectura–base analítica emocional; o binômio de
confiabilidade prognosticação–evidência com base em fatos e parafatos.
Interaciologia: a interação ponto de saturação recinogênico–prognóstico favorável
à reciclagem; a interação intuição parapsíquica–parabanho confirmatório; a interação princípio-valor-coerência; a interação manifestação reprimida–bloqueio energético manifesto; a interação parafisiológica dos veículos de manifestação da consciência; a avaliação da interação cerebro-paracérebro na prospecção consciencial; o impacto da interação Paragenética-Genética-
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-Mesologia na avaliação prospectiva da neorressoma; a interação diagnóstico cognoscível–terapêuticas factíveis–avaliação prognóstica.
Crescendologia: o crescendo prognóstico a curto prazo–prognóstico a médio prazo–
–prognóstico a longo prazo; o crescendo da análise prognóstica a partir da Cosmovisiologia
e da Cosmoeticologia; o crescendo de ações interassistenciais preditivas do saldo positivo na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o crescendo do autodesassédio enquanto previsão da autodesperticidade; o crescendo do domínio da intrafisicalidade prenunciando o descarte psicossomático;
o crescendo da interassistencialidade qualificada e profissional da tenepes predizendo a ofiex
pessoal; o crescendo da aquisição de trafais e reciclagem de trafares podendo prognosticar
a mudança de patamar na escala evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio diagnóstico–prognóstico–terapêutica ambulatorial; o trinômio diagnóstico–prognóstico–procedimento cirúrgico; o trinômio diagnóstico-prognóstico-profilaxia; o trinômio vontade-intenção-autorganização nas reciclagens pessoais; o trinômio pensamento hígido–equilíbrio emocional–homeostase energética; o trinômio pensamento patológico–
–desequilíbrio emocional–bloqueio energético; o trinômio desorganização ideativa–exacerbação
emocional–desequilíbrio energético; o trinômio monoideísmo–fixação emocional–energia gravitante.
Polinomiologia: o polinômio autopercepção-autanálise-autorreflexão-autocorreção;
o polinômio duração-curso-evolução-finalização.
Antagonismologia: o antagonismo prognóstico individual / prognóstico grupal; o antagonismo ação autodiscernida / ação instintiva; o antagonismo manifestação técnica cerebral
/ automatismo subcerebral; o antagonismo análise crítica cosmoética / análise heterassediadora;
o antagonismo prospectiva da patologia aguda / prospectiva da parapatologia crônica; o antagonismo previsão lógica / previsão emocional; o antagonismo ações pró-livre arbítrio / ações interprisioneiras.
Paradoxologia: o paradoxo das manifestações conscienciais no contrafluxo da Socin
poderem estar sincrônicas com o fluxo cósmico; o paradoxo de profeciar o futuro a partir das
manifestações conscienciais do passado; o paradoxo de a consciência com a patologia mais grave poder ter melhor prognóstico devido ao posicionamento de mudança e presença de traço-força recinogênico.
Politicologia: a meritocracia; a tiranocracia; a mitocracia; a democracia; a autocracia;
a política insana do Holocausto; a manifestação consciencial na política do dia a dia.
Legislogia: o impacto do mau uso somático em relação às leis da Fisiologia Humana;
o impacto do mau uso holossomático em relação às leis da Parafisiologia; a lei do fluxo cósmico;
a lei do Paradireito; a lei da Egocarmologia; a lei da Grupocarmologia; a lei da ação e reação.
Fobiologia: a eisoptrofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da Gabriela; a síndrome da pré-derrota; a síndrome da melancolia intrafísica; a síndrome da banalização dos autodiagnósticos; a negligência aos sinais e sintomas da síndrome da dismnesia; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: o mau prognóstico na mania de cometer os mesmos erros, com as mesmas
consciências, em várias oportunidades de reparação; a ilusão da mitomania diante da prognose
multidimensional.
Holotecologia: a pensenoteca; a somatoteca; a energoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a egoteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Autotemperamentologia; a Diagnosticologia;
a Parapercepciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia; a Recinologia;
a Cosmovisiologia; a Prospectivologia; a Homeostaticologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o acrobata mentalsomático; o antenado mentalsomático; o prospector de neoverpons; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a acrobata
mentalsomática; a antenada mentalsomática; a prospectora de neoverpons; a cética otimista cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens autorreflexor; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
aequilibratus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapercutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: prognóstico pensênico imediato = a avaliação das consequências instantâneas das manifestações conscienciais; prognóstico pensênico mediato = a avaliação das consequências a longo prazo das manifestações conscienciais.
Culturologia: a cultura de não pensar no amanhã; a cultura de pouca reflexão; a cultura do culto aos instintos subcerebrais; a cultura do emocionalismo.
Dissecção. No universo da Pensenologia, a dissecção analítica, detalhista e cautelosa revela as nuanças dos aspectos intrínsecos de cada componente do pensene. À conscin interessada,
destacam-se, por exemplo, 30 características básicas podendo serem encontradas, com frequência
regular, na estrutura de composição ou elaboração do pensamento, sentimento e energia, em ordem alfabética, reveladoras de prognósticos reservados ou otimistas:
A. Pensamento:
01. Associado por ideias construtivas.
02. Autodiscernido.
03. Cosmoético.
04. Flexível.
05. Linear.
06. Lógico.
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07.
08.
09.
10.
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Neofílico.
Pesquisofílico.
Taquirrítmico.
Universalista.

B. Sentimento:
11. Adrenérgico.
12. Belicoso.
13. Desafetuoso.
14. Efêmero.
15. Exacerbado.
16. Fraterno.
17. Instintivo.
18. Lábil.
19. Maternal.
20. Sereno.
C. Energia:
21. Acolhedora.
22. Agressiva.
23. Atratora.
24. Defensiva.
25. Expansiva.
26. Fechada.
27. Intrusiva.
28. Homeostática.
29. Repulsiva.
30. Terapêutica.
Diagnosticologia. O ideal é a conscin realizar a técnica da dissecção pensênica, regularmente, a fim de obter o autodiagnóstico sincero e autocrítico da própria manifestação consciencial. O estudo diagnóstico é imprescindível à Prognosticologia.
Reciclologia. A partir da prospectiva evolutiva concernente à apresentação pessoal atual,
a consciência lúcida interessada em neopatamares evolutivos poderá planificar atitudes recinogênicas. A metrificação do resultado alcançado, com o tempo, norteará a persistência ou a mudança
das condutas planejadas. Evoluir é alcançar, continuamente, patamares subsequentes de homeostasia consciencial funcional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o prognóstico pensênico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Atelia: Autopesquisologia; Neutro.
03. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
05. Carregamento na pensenidade: Pensenologia; Neutro.
06. Catalisador: Evoluciologia; Neutro.
07. Holopensenograma: Holopensenologia; Neutro.
08. Imperturbabilidade: Homeostaticologia; Homeostático.
09. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Paraverbação evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Pista de reflexão: Autocogniciologia; Neutro.
Predelineamentologia: Prospectivologia; Neutro.
Requinte da autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
Sinal de alerta: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Sinalizador evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

O PROGNÓSTICO DA MANIFESTAÇÃO PENSÊNICA REGULAR, COM BASE NO AUTODIAGNÓSTICO REALIZADO
PELO INTERMISSIVISTA, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL
PARA AS CORREÇÕES E PRESCRIÇÕES AUTEVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora intermissivista, é perscrutador(a) regular da autopensenidade? Já ponderou sobre a relevância do autodiagnóstico analítico das manifestações pessoais para a prognose autevolutiva realista?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
388 a 402.

A. C. G.
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PROGRESSÃO CONTINUADA
(REEDUCACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A progressão continuada é o regime de regularização do fluxo escolar em
ciclos plurianuais, inserido no sistema político educacional, com o propósito de estruturar medidas de reforço e recuperação da aprendizagem dos alunos, de maneira contínua, paralela e intensiva, visando eliminar a reprovação ao final da série ou ano letivo, diminuir a evasão escolar, evitar
a desmotivação pelo estudo devido a constantes repetências e democratizar o ensino com acesso
e permanência do discente na escola.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo progressão vem do idioma Latim, progressio, “progresso; adiantamento; desenvolvimento; aperfeiçoamento; gradação; progressão”, e este de progressum, supino
de progredire, “ir para diante; avançar; andar; adiantar-se; progredir; fazer progressos”. Surgiu no
Século XVIII. A palavra continuada provém do mesmo idioma Latim, continuatus, “contínuo; seguido; sucessivo; que não tem descontinuidade”, de continuare, “prosseguir; prolongar; permanecer”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Educação escolar continuada. 2. Avanço escolar progressivo; sistema de avanço progressivo. 3. Regime de progressão ciclado; sistema de ciclos de aprendizagem.
Neologia. As duas expressões compostas progressão continuada ineficiente e progressão continuada eficiente são neologismos técnicos da Reeducaciologia.
Antonimologia: 1. Educação seriada; regime seriado. 2. Retenção escolar. 3. Pedagogia da exclusão.
Estrangeirismologia: a social promotion; os parâmetros educacionais de comparação de
performances; os aftereffects das falhas na educação pessoal; a open mind prejudicada.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às autodisposições físicas e intelectuais.
Citaciologia. Eis citação de Henry Peter Brougham (1778–1868) capaz de explicitar
o alcance do tema: – A educação torna um povo fácil de guiar, mas difícil de dirigir, fácil de governar, mas impossível de escravizar.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Educaciologia; os subpensenes; a subpensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a progressão continuada; a proposta de inversão da reprovação escolar pela
recuperação e reforço contínuo da aprendizagem; a politicagem implodindo o projeto pedagógico
inovador; o sistema de progressão continuada transformado em promoção ou aprovação automática; a eliminação falseada das altas taxas de reprovação; a diminuição da evasão escolar; o exagero
dos mestres na rotulação dos alunos repetentes reforçando o fracasso dos mesmos; a suspensão da
evolução escolar desmotivando a continuidade dos estudos por parte do aprendente; a exclusão
social e escolar devido a constantes repetências; o Conselho Tutelar fiscalizando a presença de
alunos menores de idade na escola; o Programa Bolsa Família (PBF) beneficiando famílias com
filhos em idade escolar; o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) atrelado ao compromisso dos gestores com determinadas metas de melhorias de indicadores; a estatística de alta reprovação da escola dificultando o recebimento de verbas
escolares do governo; a eliminação escolar adiada para a passagem entre os ciclos (séries), quan-
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do os alunos saem das estatísticas de reprovação; a qualidade educacional negociada; a qualidade
educacional acobertada; o analfabetismo funcional; a geração de analfabetos diplomados; a ocultação da má qualidade das escolas para eleger prefeitos, governadores e presidentes; o Conselho de
Classe dos professores para decidir a aprovação de alguns educandos; o Reconselho de Classe docente após pedido de recurso de apelação por parte do discente junto ao núcleo regional de educação; o ato de estudar só para a prova; a recuperação paralela somente da nota do discente e não do
baixo rendimento escolar; o número elevado de alunos em sala de aula; o tempo excessivo gasto
pelo educador passando matéria no quadro, os alunos copiando e respondendo perguntas desinteressantes; a necessidade de avaliação do educador e demais profissionais das escolas; a ausência
do desligamento do serviço público dos professores e demais profissionais não qualificados
também comprometendo a qualidade da educação; os indicadores de desempenho (evasão, aprovação e reprovação) captados pelo censo escolar; a ocultação da má qualidade do ensino através
dos dados obtidos com o censo escolar e Prova Brasil; o discurso falacioso da escola para todos
nivelando os educandos por baixo; a educação assimilando os interesses políticos partidários da
massa de manobra populista; o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); a Secretaria Estadual de Educação (SEE); o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) criado pelo Ministério da Educação para avaliar os conhecimentos dos estudantes concluintes do ensino médio.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os amparadores
extrafísicos especialistas na Parapedagogia inspirando o professor predisposto; o paradidatismo
aplicado na interação professor-aluno; o uso das energias conscienciais (ECs) do professor nos auto e heterodesassédios no ambiente escolar; a dispersão de ECs dos estudantes; a primener resultante do sucesso discente; a influência da reurbex na superlotação de alunos nas salas de aula; as
interprisões grupocármicas ampliadas nas omissões deficitárias do professor em relação ao aluno;
a hipofunção cognitiva decorrente da falha na educação formal afetando a interação cérebro-paracérebro.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo transmissão-assimilação dos conteúdos curriculares; o sinergismo qualificação docente–qualificação discente; o sinergismo esforço docente–esforço discente; o sinergismo boa qualidade de ensino–acesso à educação; o sinergismo planejamento das
aulas–avaliação do realizado; o sinergismo comprometimento dos professores–comprometimento
dos pais; o sinergismo educação qualificada–crescimento interpessoal.
Principiologia: os princípios de participação, descentralização e autonomia educacional praticados na escola; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) na interação professor-aluno; o princípio “se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem” aplicado à educação pública
no Brasil.
Codigologia: o código de ética profissional; a gradativa depuração do código pessoal de
Cosmoética (CPC) através da reeducação recíproca observada na relação professor-aluno; a implementação do código grupal de Cosmoética (CGC) visando qualificação do aprendizado do aluno ao invés de aprovação sem conhecimentos.
Teoriologia: as teorias pedagógicas; as teorias da aprendizagem; a teoria da equivalência das condições aplicadas no acesso à escola.
Tecnologia: as técnicas educacionais criativas; a técnica da circularidade aplicada na
recuperação de alunos com dificuldade de aprendizagem; as paratécnicas de aprendizagem.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia;
o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Educadores; o Colégio Invisível dos Gestores
Educacionais; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Pedagógicos; o Colégio Invisível dos Parapedagogos; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos das retenções escolares dificultando a aprendizagem efetiva; os
efeitos da reprovação escolar na transformação, organização e disciplina do aluno na escola; os
efeitos da participação da família na vida escolar das crianças; os efeitos da avaliação do domínio de habilidades e conteúdos através de provas e trabalhos; os efeitos da democratização do ensino a partir do acesso e permanência do aluno na escola; os efeitos da construção de locais apropriados para o estudo; os efeitos da personalização da educação visando atender diferentes ritmos de aprendizagem.
Neossinapsologia: as neossinapses para formação de estratégias pedagógicas personalizadas para cada tipo de discente.
Ciclologia: o ciclo escolar ensino básico–ensino fundamental–ensino médio–educação
superior; o ciclo alternante docência-discência; o ciclo ensinar-aprender; o ciclo apreensão
truncada–raciocínio falho; a ressonância dos ciclos educacionais básico, fundamental e médio
na formação universitária.
Enumerologia: o regime seriado; a prova punitiva; as múltiplas repetências; a motivação abalada; a evasão escolar; a acomodação estudantil; o alfabetismo rudimentar. A educação
continuada; a recuperação paralela; a aprovação automática; a permanência escolar; a displicência
discente; a eliminação adiada; o semianalfabeto diplomado.
Binomiologia: o binômio progressão continuada–ritmo de aprendizagem; o binômio regime seriado–seletividade escolar; o binômio regime ciclado–evasão escolar; o binômio educação escolar–política pública; o binômio custo do aluno–custo da qualidade; o binômio ensino-aprendizagem; o binômio esforço escolar–aprovação escolar; o binômio exclusão da escola–exclusão na escola.
Interaciologia: a interação professor-aluno; a interação idade–série escolar; a interação pedagogo-parapedagogo; a interação escola-família-comunidade; a interação governo-gestor-professor-aluno-pais-comunidade.
Crescendologia: o crescendo educação formal–autodidatismo permanente.
Trinomiologia: o trinômio educação familiar–educação escolar–educação pessoal; o trinômio curiosidade-ensino-aprendizagem.
Polinomiologia: o polinômio avaliação discente–avaliação da escola–avaliação docente–avaliação do sistema educacional; o polinômio acesso-permanência-progressão-conclusão.
Antagonismologia: o antagonismo educação / deseducação; o antagonismo aprovação / reprovação; o antagonismo regime seriado / regime ciclado; o antagonismo responsabilização da
escola / desoneração do Estado; o antagonismo alfabetismo / analfabetismo; o antagonismo fingir
aprender / fingir ensinar; o antagonismo saber enciclopédico / cultura superficial da Internet.
Paradoxologia: o paradoxo do acesso democrático à escola sem ádito a conteúdos e habilidades; o paradoxo do educador se nivelar pelo baixo nível do educando.
Politicologia: as políticas governamentais de educação; as políticas públicas de erradicação do analfabetismo; o Projeto Político Pedagógico da escola; as políticas específicas de cada instituição educativa; a política do Conselho Tutelar; a política de avaliação do ensino fundamental; as políticas públicas referentes à educação deficitária; a má gestão da política de progressão continuada.
Legislogia: a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Filiologia: a conscienciofilia; a cogniciofilia; a conteudofilia; a autodidaticofilia; a intencionofilia; a autodiscernimentofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a leiturofobia; a bibliofobia; a intelectofobia; a neofobia; a fracassofobia;
a raciocinofobia; a mentalsomatofobia.
Sindromologia: a síndrome da mesmice; a síndrome da mediocrização; a síndrome da
negligência; a síndrome de burnout.
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Maniologia: a mania de subestimar a inteligência alheia; a mania de empurrar com
a barriga a auto e heterorreeducação.
Mitologia: o mito da ausência de reprovação ser sinônimo de aprendizagem e qualidade educacional; o mito do aumento da aprovação escolar representar melhoria na aprendizagem; o mito do aluno só prestar atenção se tiver medo da reprovação; o mito de para transformar e melhorar ser preciso reprovar; o mito de se ensinar “tudo a todos”; o mito da precariedade social dos alunos isentar o professor de ensiná-los; o mito da abolição do vestibular garantir
a democratização da educação superior; o mito da potência econômica em país constituído de
maioria semianalfabeta.
Holotecologia: a educacioteca; a pedagogoteca; a estatisticoteca; a culturoteca; a didaticoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Parapedagogia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Ressomatologia; a Voliciologia; a Verbaciologia.
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 mestre; o professor; o educador; o preceptor; o instrutor; o aluno;
o aprendente; o educando; o semperaprendente; o exemplarista; o intelectual; o analfabeto funcional; o semiletrado; o deseducado; o compassageiro evolutivo; o intermissivista; o cognopolita;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o completista;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o retomador de tarefas evolutivas; o cético otimista
cosmoético (COC).
Femininologia: a mestra; a professora; a educadora; a preceptora; a instrutora; a aluna;
a aprendente; a educanda; a semperaprendente; a exemplarista; a intelectual; a analfabeta funcional;
a semiletrada; a deseducada; a compassageira evolutiva; a intermissivista; a cognopolita; a atacadista consciencial; a autodecisora; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a completista; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a retomadora de tarefas evolutivas; a cética otimista cosmoética
(COC).
Hominologia: o Homo sapiens educator; o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
magister.
V. Argumentologia
Exemplologia: progressão continuada ineficiente = o regime (ou sistema) aplicado com
interesse nos dividendos políticos, promovendo o acesso e permanência do discente na escola,
porém negligenciando a eliminação do analfabetismo funcional; progressão continuada eficiente
= o regime (ou sistema) aplicado com interesse genuíno na qualificação do discente, beneficiário
da política de acesso e permanência na escola, garantindo o alfabetismo pleno.
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Culturologia: a cultura da acomodação; a cultura da superficialidade; a cultura da
alienação; a cultura corruptora do jeitinho; a cultura da “curtura” ou da deseducação; a cultura
da Parapedagogia; a cultura da Reeducaciologia.
Lei. A LDB (Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 24) organizou a classificação
dos alunos na educação básica, nos níveis fundamental e médio, através da progressão continuada, a qual consiste na aprovação automática dos educandos com aproveitamento. Também instituiu a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os
casos de baixo rendimento escolar.
Prática. Na prática escolar, a má gestão da política da progressão continuada, por parte
do governo, dirigentes das escolas e professores tem contribuído para a geração de diplomados
semianalfabetos, em função de o aluno passar de ano, mesmo não dominando o conteúdo curricular básico e, na maioria dos casos, privado de receber reforço ou recuperação.
Autocorrupção. No universo da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, dispostos em ordem funcional, 5 componentes do elenco educacional e respectivas posturas autocorruptoras nocivas ao ensino-aprendizagem no contexto da progressão continuada:
1. Governo: o foco somente na reversão de taxas de reprovação negligenciando a qualidade da educação.
2. Direção: a negação quanto à avaliação da escola defendendo o fato de a mesma gerar
punição e isto desestimular os atores educacionais por terem o próprio esforço desvalorizado.
3. Professor(a): o jeitinho do educador(a) deixando de ensinar só porque todo educando(a) passa no sistema de progressão continuada.
4. Pais: a permissividade parental em relação aos filhos no cumprimento de pequenas
obrigações escolares.
5. Aluno(a): a acomodação do discente acostumado a passar de ano na escola mesmo
sem estudar.
PISA. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) avalia alunos de 15
anos de idade, a cada triênio, nas áreas de Leitura, Matemática e Ciências, quanto ao domínio curricular, conhecimentos relevantes e habilidades necessárias à vida adulta.
Avaliação. O programa é desenvolvido pelos países participantes da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do qual o Brasil é país convidado. A última avaliação realizada pelo PISA ocorreu em 2009, com a participação de 65 países, dentre os
quais o Brasil, posicionado no 53o lugar.
Países. Dentre os 10 primeiros países classificados no ranking do PISA, 6 deles utilizam
a política da progressão continuada, a exemplo da Austrália, Canadá, Coreia, Japão, Nova Zelândia e Taipei, os quais merecem investigação para se analisar as diferenças estruturais, práticas e teóricas da aplicação da promoção automática na diminuição dos índices de retenção dos alunos
e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade do ensino.
China. A província de Xangai (China) conquistou no último PISA o primeiro lugar em
todas as 3 áreas avaliadas. Entre as políticas públicas utilizadas, a educação chinesa exalta o mérito, tanto do professor ao receber melhores gratificações salariais quando obtém sucesso na prática
de ensino, quanto do engrandecimento e valorização dos alunos com melhores desempenhos.
Finlândia. Exemplarmente a Finlândia, também ocupando os níveis mais altos no ranking da qualidade de ensino do PISA, centraliza os esforços na formação dos professores, utilizando, por exemplo, o mestrado como pré-requisito para lecionar, enquanto para os alunos com
deficit de aprendizagem investe no reforço, diminuindo os índices de repetência.
Problema. Atribuir o fracasso escolar brasileiro somente ao sistema de progressão continuada restringe o diagnóstico quanto ao real problema da educação do país. Eis, por exemplo, na
ordem alfabética, 2 comparativos passíveis de serem observados entre discentes e docentes, sub-
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divididos em 7 ocorrências, em ordem alfabética, não excludentes capazes de ilustrar a situação
da educação atual no Brasil (Ano-base: 2012):
A. Discentes.
1. Baixa estima: os esquemas mentais disfuncionais envolvendo a crença de não conseguir aprender.
2. Deficits: as limitações de aprendizagem associadas as lacunas da formação cultural.
3. Desinteresse: a substituição da leitura de livros pela televisão, videogame e Internet.
4. Desorganização: a ausência de horários definidos para estudo, deixando de cumprir
tarefas escolares.
5. Dispersão: a desatenção, desinteresse e desmotivação durante as aulas.
6. Inabilidade cognitiva: as dificuldades de aprendizagem.
7. Violência: os antagonismos, irascibilidades ou ameaças disseminando medo entre educadores.
B. Docentes.
1. Absenteísmo: a falta de assiduidade.
2. Descaso: a hostilidade e indiferença prejudicando a interação educador-aluno.
3. Desorganização: os limites disciplinares insatisfatórios ou confusos.
4. Despreparo: a incompetência conteudística e didática.
5. Desrespeito: as inconstâncias humorais, gritos, recriminações e agressões verbais.
6. Insatisfação: a revolta e insatisfação latentes com relação à carreira, salários e condições de trabalho adversas.
7. Preconceito: a fracassalização do aluno pauperizado.
Debate. Sob a ótica da Profilaxiologia, eis, na ordem alfabética, 7 temas controvertidos
sugeridos para debate no intuito de servirem como base para melhoria do sistema de progressão
continuada no Brasil:
1. Avaliação. Avaliações anuais dos mestres e demais profissionais da escola, fixando
oportunidades e mecanismos de aperfeiçoamento da atuação profissional.
2. Gestão. Profissionalização da gestão escolar, principalmente na condução e aprimoramento de professores, pedagogos e psicólogos educacionais.
3. Licenciatura. Modificação da formação de professores investindo na qualidade conteudística e pedagógica dos futuros profissionais.
4. Mérito. Valorização do bom desempenho do profissional de educação, associando
a política salarial aos resultados alcançados pelo educador.
5. Políticas. Retomada das políticas públicas educacionais voltadas à qualidade da educação e não somente à reversão de taxas de reprovação.
6. Reforço. Recuperação dos alunos com dificuldade de aprendizagem, em horários e salas diferenciadas, respeitando o tempo e o ritmo de aprendizagem do educando.
7. Segurança. Investimento em condições favoráveis de trabalho e segurança no ambiente escolar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a progressão continuada, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo pesquisa / leitura: Antipesquisologia; Neutro.
02. Apedeutismo: Parapedagogiologia; Nosográfico.
03. Apreensibilidade: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
05. Auteducabilidade: Parapedagogiologia; Neutro.
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Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
Barreira teórica: Autopesquisologia; Neutro.
Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
Duplocurso: Reeducaciologia; Homeostático.
Educação primária: Reeducaciologia; Neutro.
Ensino: Evoluciologia; Homeostático.
Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
Negocinho evolutivo: Evoluciologia; Nosográfico.
Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.

A PROGRESSÃO CONTINUADA PERMITE AOS EDUCANDOS
FLUXO AUTOMÁTICO PARA O PRÓXIMO PERÍODO LETIVO
SEM REPROVAÇÕES EXCESSIVAS, PORÉM, NÃO DISPENSA
O PROFESSOR DE ENSINAR E O ALUNO DE APREENDER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o papel fundamental do educador, mesmo com aprovação automática do aluno ao longo da escolarização? Trabalha para garantir melhor
qualidade da educação enquanto meio catalisador da evolução consciencial?
Bibliografia Específica:
01. Favaro, Thomaz; A Melhor Escola do Mundo; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.048; Ano
41; N. 7; Seção: Educação; 1 enu.; 6 estatísticas; 3 fotos; São Paulo, SP; 20.02.08; páginas 66 a 68.
02. Freitas, Luiz Carlos de; Eliminação adiada: O Ocaso das Classes Populares no Interior da Escola e a Ocultação da (Má) Qualidade do Ensino; Artigo; Educação & Sociedade; Revista; Quadrimestral; Vol. 28; N. 100; Edição
Especial; 16 notas; 27 refs.; Campinas, SP; Outubro, 2007; páginas 965 a 987.
03. Gadotti, Moacir; Por que Progressão Continuada?; Resenha; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; Quadrimestral; Vol. 84; N. 206 / 207 / 208; 1 ref.; Brasília, DF; Janeiro-Dezembro; 2003; páginas 221 a 224.
04. Ioschpe, Gustavo; O que podemos Copiar da Educação Chinesa?; Artigo; Veja; Revista; Semanário; Ed.
2.250; Ano 45; N. 1; Seção: Opinião; 1 tab.; São Paulo, SP; 04.01.12; páginas 78 a 80.
05. Medeiros, Júlia de; Aos Pequenos com Carinho: As Melhores e as Piores do Ensino Básico; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.241; Ano 44; N. 44; Edição Especial Cidades; 2 fotos; 1 tab.; São Paulo, SP;
02.11.11; páginas 150 e 151.
06. Patto, Maria Helena Souza; A Produção do Fracasso Escolar: Histórias de Submissão e Rebeldia; 458
p.; 2 seções; 9 caps.; 139 refs.; 5 anexos; 21 x 14; br.; 2ª Ed.; Casa do Psicólogo; São Paulo, SP; 2000; páginas 270 a 354.
07. Ramal, Andrea Cecilia; A Nova LDB: Destaques, Avanços e Problemas; Artigo; Revista de Educação;
Trimestral; Ano 5; N. 17; 11 notas; 13 refs.; Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica (CEAP); Salvador, BA; Junho,
1997; páginas 5 a 21.
08. Rossa, Dayane; Educação Conscienciológica; Editorial; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 4; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro; 2010; páginas 477 a 479.
09. Soares, Sergei; & Suarez, Dillon; A Repetência no Contexto Internacional: O que dizem os Dados de
Avaliações das quais o Brasil não participa?; Artigo; Texto para Discussão; Revista; N. 1.300; 5 gráfs.; 4 tabs.; 5 refs.;
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Brasília, DF; Agosto, 2007; páginas 4 a 16.
10. Tiggemann, Yara; Do Regime Seriado para a Organização em Ciclos: Mais do mesmo; Artigo; Educação Unisinos; Revista; Quadrimestral; Vol. 14; N. 1; 13 refs.; São Leopoldo, RS; Janeiro-Abril, 2010; páginas 27 a 34.
11. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 873
e 874.
12. Weinberg, Monica; Contra o Corporativismo; Entrevista: Paulo Renato Souza; Veja; Revista; Semanário;
Ed. 2.136; Ano 42; N. 43; 1 foto; São Paulo, SP; 28.10.09; páginas 19 a 23.
13. Idem; Fábrica de Maus Professores; Entrevista: Eunice Durham; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.088;
Ano 41; N. 47; 1 foto; São Paulo, SP; 26.11.08; páginas 17 a 21.
14. Idem; Premiar o Mérito; Entrevista: Maria Helena Guimarães de Castro; Veja; Revista; Semanário; Ed.
2.047; Ano 41; N. 6; 1 foto; São Paulo, SP; 13.02.08; páginas 9 a 13.
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Webgrafia Específica:
1. Nadai, Mariana; Candidata entrega Gabarito do Enem em Branco e tira Nota Maior que a Mínima;
17.01.12; 1 foto; 1 tab.; disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/candidata-entrega-gabaritoenem-branco-tira-notas-maiores-minimas-668086.shtml/>; acesso em: 17.07.12.
2. OECD; Programme for International Student Assessment (PISA); disponível em: <http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html/>; acesso em: 17.07.12.
3. Oliveira, Zilma de Moraes Ramos; Progressão Continuada não significa Deixar de Ensinar. Ao Contrário, o Desafio é Enorme; Junho, 2002; 1 entrevista; disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pro/entrevista_zilma.pdf/>; acesso em: 18.07.12.
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PROGRESSÃO PERMANENTE
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A progressão permanente é a ação ou efeito de a conscin lúcida progredir,
avançar, caminhar para frente, a partir de determinada condição, evoluindo para outro estado melhor, desenvolvendo-se gradualmente, vencendo etapas e incorporando novas aquisições e conquistas com aprendizado e autodiscernimento cosmoético, prioritário.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo progressão vem do idioma Latim, progressio, “progresso; adiantamento; desenvolvimento; aperfeiçoamento; gradação; progressão”, e este de progressum, supino
de progredire, “ir para diante; avançar; andar; adiantar-se; progredir; fazer progressos”. Surgiu no
Século XVIII. A palavra permanente deriva também do idioma Latim, permanens, de permanere,
“permanecer; ficar até o fim, persistir; perseverar; durar; subsistir; deter-se”. Apareceu no mesmo
Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Progressão consciencial. 2. Progresso permanente. 3. Avanço evolutivo. 4. Progressão catalítica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo progresso:
progredimento; progredir; progressão; progressense; progressismo; progressista; progressiva;
progressividade; progressivismo; progressivo.
Neologia. As 4 expressões compostas progressão permanente, progressão permanente
precoce, progressão permanente mediana e progressão permanente oportuna são neologismos
técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Retrocesso consciencial. 2. Regressão consciencial. 3. Recuo evolutivo. 4. Declínio evolutivo. 5. Hibernação evolutiva.
Estrangeirismologia: a open mind; o strong profile; o follow up consciencial; o upgrade intraconsciencial planejado; o breakthrough evolutivo; a endless life; o continuous selfimprovement; o Administrarium; o Proexarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolutividade pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evolução:
progressão infinita.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a autopensenização ininterrupta; os autografopensenes;
a autografopensenidade.
Fatologia: a progressão permanente; os desafios das progressões permanentes; a sucessão vitalícia dos fatos; a História Planetária; a progressão permanente dos ponteiros do relógio;
a progressão permanente das autocognições, das autovivências, das autocompetências, das autoproduções, das autovinculações e das automemórias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a sucessão eterna dos parafatos; a História Cósmica.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da evolução consciencial interminável; o princípio da prioridade compulsória; o princípio do não retorno cronêmico; o princípio evolutivo do devagar
e sempre; o princípio evolutivo de levar tudo de eito.
Codigologia: a progressividade depurativa infindável no código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto ao tempo em relação ao tempo alheio.
Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva.
Tecnologia: as técnicas de aproveitamento do tempo pessoal; a técnica de mais 1 ano de
vida; a técnica do crescendo proexológico; as técnicas autevolutivas para a progressão ascendente continuada; as técnicas de autaperfeiçoamento cosmoético.
Voluntariologia: o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal;
o paravoluntariado engajado no maximecanismo interassistencial multidimensional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais; o efeito abridor
de caminhos do pioneirismo evolutivo; o efeito exemplificador interassistencial do convívio interníveis hierárquicos da Escala Evolutiva das Consciências.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas pelo extrapolacionismo consciencial fornecendo os parâmetros cognitivos para a autopromoção evolutiva.
Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo
evolutivo pessoal; a progressão perene dos ciclos da Natureza; os estágios sucessivos do ciclo do
desenvolvimento consciencial; o ciclo ascensão-queda dos poderios anticosmoéticos.
Enumerologia: a Cognópolis como sendo o Megaevolutionarium; o EV como sendo
o primeiro instrumento de autodiscernimento; a tenepes como sendo o deslanche parapsíquico interassistencial; a ofiex pessoal como sendo a primeira conquista destacável; o compléxis como
sendo a conquista básica desta vida humana; a desperticidade como sendo a conquista evolutiva
mais permanente; o Homo sapiens serenissimus como sendo o modelo evolutivo.
Binomiologia: o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio Economia-Cronologia;
o binômio da eficácia qualidade-quantidade.
Interaciologia: a interação patológica prazo fatal–ansiosismo; a interação autodidatismo permanente–autoqualificação crescente.
Crescendologia: o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo inserido ponderadamente na grade de horário pessoal; o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o crescendo
completismo diário–completismo existencial (compléxis); o crescendo evolutivo cronológico.
Trinomiologia: o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio autodisponibilidade-ensejo-conjuntura; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o trinômio prioridade-objetividade-produtividade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio (aliteração) holocarma-holobiografia-holomemória; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-autocosmoética-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio das fases do autodesenvolvimento evolutivo
lúcido primeiro tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo; o polinômio sentido-intensidade-velocidade-aceleração do investimento na autevolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo tempo integral / tempo livre; o antagonismo dia matemático / dia perdido; o antagonismo dia luminoso / dia apagado; o antagonismo dia cultural
/ dia vegetativo; o antagonismo progressões eventuais / progressões permanentes.
Paradoxologia: o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial mínimo.
Politicologia: a democracia. A política pessoal de buscar sempre acrescentar maior excelência à autexpressão.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
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Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia; a neofilia.
Sindromologia: a estagnação na mesmice na síndrome da mediocrização consciencial;
o atraso da síndrome da autodesorganização cronicificada; os autobstáculos hiperdimensionados
na síndrome da autovitimização.
Maniologia: a insensatez da mania da postergação.
Mitologia: o mito comodista da inexistência de retrocesso evolutivo.
Holotecologia: a evolucioteca; a intelectoteca; a volicioteca; a teaticoteca; a despertoteca; a experimentoteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia;
a Voliciologia; a Intencionologia; a Discernimentologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Desassediologia; a Prospectivologia; a Despertologia; a Semiconsciexologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência em evolução; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens progressor; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens
catalyticus; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens dynamicus; o Homo sapiens articulator;
o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens scriptor.
V. Argumentologia
Exemplologia: progressão permanente precoce = a ação autevolutiva do jovem inversor,
moça ou rapaz, lúcido; progressão permanente mediana = a ação autevolutiva da conscin lúcida
iniciada na meia-idade física; progressão permanente oportuna = a ação autevolutiva da conscin
iniciada na idade física avançada.
Culturologia: a cultura do autaprimoramento contínuo; a cultura da Evoluciologia.
Tabelologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela com 25 categorias de progressões permanentes, reciclantes e desafiadoras para a conscin
lúcida, homem ou mulher:
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Tabela – Progressões Permanentes
Nos

Predomínio Primário

Predomínio Superior

01.

Alienação

 Criatividade

02.

Antiecologia

 Reurbex

03.

Aprendizagem

 Docência

04.

Arte

 Ciência

05.

Capricho

 Autodiscernimento

06.

Consciênçula

 Epicon

07.

Credulidade

 Descrenciologia

08.

Dicionário sinonímico

 Dicionário analógico

09.

Dogmática

 Refutaciologia

10.

Emocionalismo

 Discernimento

11.

Estado vibracional

 Arco voltaico craniochacral

12.

Facciosismo

 Universalismo

13.

Forma

 Conteúdo

14.

Gessom

 Gescon

15.

Imagística

 Raciocinologia

16.

Interiorose

 Cosmopolitismo

17.

Mesmexologia

 Invexologia

18.

Monoglotismo

 Poliglotismo

19.

Percepções

 Parapercepções

20.

Psicomotricidade

 Intelectualidade

21.

Retroideias

 Neoideias

22.

Tacon

 Tares

23.

Tenepes

 Ofiex

24.

Teoria

 Vivência

25.

Trafarismo

 Traforismo
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a progressão permanente, 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.
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Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
Eficácia evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Evolução agonística: Evoluciologia; Homeostático.
Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Potencialização evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Tirateima do intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.

A EVOLUÇÃO PESSOAL É A CONQUISTA VIVENCIADA,
REALISTA E COM RACIONALIDADE, DAS PROGRESSÕES
PERMANENTES, AS MAIS CORRETAS POSSÍVEIS, SEM
SUBTERFÚGIOS ESPÚRIOS NEM AUTOCORRUPÇÕES.
Questionologia. Quais procedimentos você já conquistou na tabela das progressões permanentes? Quais ainda faltam serem conquistadas?
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PROJEÇÃO

CONSCIENTE RETROCOGNITIVA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A projeção consciente retrocognitiva é a experiência fora do corpo humano
caracterizada pela recordação de retrovivências intrafísicas e / ou intermissivas através do acesso
aos refolhos da memória integral pessoal (Holomnemossomatologia) e / ou grupal (Parapsicotecologia).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo projeção procede também do idioma Latim, projectio, “jato para diante, lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento;
construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. A palavra
consciente provém do mesmo idioma Latim, consciens, “que tem pleno conhecimento”, e esta do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição retro deriva também do idioma Latim, retro, “por detrás, atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra
cognitivo vem igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873.
O vocábulo retrocognição apareceu em 1901.
Sinonimologia: 01. Projeção consciente seriexológica. 02. Projeção consciente holobiográfica. 03. Projetabilidade lúcida retrocognitiva. 04. Retrocognição consciente projetiva. 05.
Experiência fora-do-corpo (EFC) retrocognitiva. 06. Retrocognição projetiva. 07. Pararretrocognição do projetor. 08. Experiência projetiva passadológica. 09. Projeção lúcida retrocognitiva.
10. Acesso holobiográfico projeciogênico.
Neologia. As 3 expressões compostas projeção consciente retrocognitiva, projeção
consciente retrocognitiva de curto alcance e projeção consciente retrocognitiva de longo alcance são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 01. Projeção precognitiva. 02. Projetabilidade simulcognitiva. 03. Projeciofobia. 04. Clarividência retrocognitiva. 05. Dejaísmo projetivo. 06. Antiprojetabilidade.
07. Vida humana trancada. 08. Robéxis. 09. Sonambulismo extrafísico. 10. Paracomatose.
Estrangeirismologia: a out of the body retrocognition; a awareness extrafísica; o Projectarium; o Seriexarium; o Parapsicotecarium; o Intermissarium; o Pararrecexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Autodescoincidenciologia Teática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os parapensenes; a parapensenidade; as parassinaturas pensênicas; o holopensene das comunexes habitualmente visitadas
pelo projetor, homem ou mulher; o holopensene da Seriexologia Aplicada.
Fatologia: os estudos teáticos da autoprojetabilidade; as aulas de Projeciologia embasando as autorretrocognições projetivas; a importância do trabalho tarístico desenvolvido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) desde 1988; a assunção da Arqueologia Projetiva Pessoal; os registros prioritários da Projeciografia auxiliando a interpretação das
pegadas seriexológicas do projetor, homem ou mulher; os resultados proexológicos das projeções
lúcidas; as fases de vida do projetor e os tipos de projeção vivenciados; a autorganização projeciológica; a importância da memória cerebral na rememoração projetiva; o neuroléxico cerebral enquanto arremedo da paracerebralidade (Parafisiologia).
Parafatologia: a projeção consciente retrocognitiva; a projetabilidade lúcida enquanto
excelente recurso de autopesquisa retrocognitiva; a interassistencialidade extrafísica possibilitan-
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do a heteropesquisa retrocognitiva; a ausência do restringimento intrafísico permitindo maior
acesso holomnemônico; os assediadores delatando retroerros dos assistidos; as ferramentas paratecnológicas capazes de demonstrar cenas holobiográficas; o parapsicodrama interassistencial; as
consultas guiadas à parapsicoteca; as mudanças de cenário extrafísico capazes de reconstituir cenas de época (Paracenografia); os potencializadores das evocações holomnemônicas; a transfigurabilidade psicossômica retrossomática; a presença de certas consciexes induzindo lembranças
pretéritas; a surpresa do(a) projetor(a) ao ser chamado pelo retronome; o paracognome seriexológico despertando memórias milenares (identidade extra); a maior facilidade dos amparadores extrafísicos em transmitir informações acerca do passado pessoal e grupal estando a conscin projetada; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático facilitando a decolagem lúcida do psicossoma; a pré-decolagem enquanto melhor momento de sintonizar o alvo-mental retrocognitivo;
a identificação da aura projetiva pessoal; os avisos pré-projetivos; a saída lúcida do corpo nas práticas tenepessológicas ensejando parapesquisas seriexológicas grupais (Preofiexologia); a dificuldade parafisiológica na transmissão das paralembranças ao cérebro humano; as retromemórias inconscientes influenciando a rota extrafísica espontânea do projetor; a projetabilidade consciencial
(ciclo projetivo) enquanto síntese da serialidade multiexistencial (ciclo holorressomático).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projetabilidade-retrocogniscibilidade; o sinergismo parafenomenológico clarividência-projeção-retrocognição; o sinergismo equilíbrio íntimo–acesso
holomnemônico; o sinergismo retrocognição-cosmovisão; o sinergismo retrossenha pessoal–cláusula pétrea proexológica; o sinergismo projeção consciente retrocognitiva–projeção de consciência contínua (PCC); o sinergismo lucidez intrafísica–lucidez extrafísica.
Principiologia: o princípio evolutivo da serialidade multiexistencial.
Codigologia: o codex subtilissimus pessoal; o código pessoal de conduta extrafísica.
Teoriologia: a teoria da holomemória; a teoria do corpo objetivo.
Tecnologia: a técnica projetiva do relaxamento psicofisiológico; a técnica projetiva do
dióxido de carbono (CO2); as técnicas de rememoração projetiva; a técnica da saturação mental
projetiva; a técnica projetiva do alvo mental; a técnica do crescendo Projetarium-Retrocognitarium; a técnica do TGV evolutivo entrosando as projeções assistenciais no cotidiano.
Voluntariologia: os voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); os voluntários da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas (CONSECUTIVUS).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Retrocognitarium; o laboratório
conscienciológico Projetarium; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia.
Efeitologia: o efeito proexológico da projeção consciente retrocognitiva.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das vivências extrafísicas lúcidas.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo impressão retrocognitiva–flash retrocognitivo–episódio retrocognitivo; o ciclo retrovida-intermissão-neoproéxis.
Enumerologia: a paramemória; a paraevocação; a pararrememoração; a paralembrança; a pararreminiscência; a pararrecordação; a pararretrocognição.
Binomiologia: o binômio memória-tempo; o binômio lucidez extrafísica–rememoração
intrafísica; o binômio projeção consciente retrocognitiva–projeção consciente vexaminosa; o binômio extrafísico Pandeiro-Interlúdio; o binômio transe projetivo–transe retrocognitivo.
Interaciologia: a interação serialidade multiexistencial–programação existencial; a interação Escola de Projeção Lúcida–Escola de Personalidade Consecutiva (CONSECUTIVUS);
a interação recesso projetivo–reciclagem intraconsciencial; a interação diário projetivo–
–diário tenepessológico; a interação ortopensenidade-projetabilidade; a interação conscin-consciexes; a interação retrossenha pessoal–materpensene pessoal.
Crescendologia: o crescendo lucidológico na seriéxis; o crescendo primoprojeção lúcida–primoprojeção retrocognitiva; o crescendo cronológico agenda extrafísica–lucidez extrafísi-
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ca–alvo extrafísico–rememoração intrafísica; o crescendo Curso Intermissivo–Tertuliarium;
o crescendo clarividência hipnagógica–projeção lúcida; o crescendo clarividência hipnopômpica–rememoração projetiva; o crescendo maturológico proporcionado pela Autoprojeciologia
Teática.
Trinomiologia: o trinômio memória cortical–memória quádrupla–memória integral;
o trinômio retrovida–identidade extra–personalidade consecutiva.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo projeção retrocognitiva / imaginação criativa.
Paradoxologia: o paradoxo projetivo de a consciência sair de si (EFC) para melhor
compreender a si (Intraconscienciologia); o paradoxo tecnológico de apesar de a saturação mental projetiva (mente cheia) ser fator projeciogênico, o projetor deve manter a mente vazia de
qualquer condicionamento intrafísico ao se ver projetado a fim de evitar o retorno repentino ao
soma.
Politicologia: a seriexocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia.
Filiologia: a experimentofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome das falsas memórias; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: o combate à nostomania.
Mitologia: o enfrentamento dos mitos passadológicos pessoais.
Holotecologia: a experimentoteca; a parapsicoteca; a historioteca; a autocriticoteca;
a mnemoteca; a projecioteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocrítica; a Descoincidenciologia; a Holossomatologia; a Coronochacrologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Paracerebrologia; a Holomemoriologia; a Holobiografologia; a Retrocogniciologia; a Seriexologia; a Paracosmovisiologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o seriexista; o seriexólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a seriexista; a seriexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo
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sapiens intermissivista; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens
autohereditator; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: projeção consciente retrocognitiva de curto alcance = a experiência fora
do corpo com rememoração de retrovida no Século XIX; projeção consciente retrocognitiva de
longo alcance = a experiência fora do corpo com rememoração de retrovida no Século I.
Culturologia: a cultura da Autoconscientização Multidimensional e Multiexistencial.
Infância. No tocante à Paracronologia, o período compreendido entre a infância
e a adolescência da conscin intermissivista tende a ser particularmente rico na oportunização de
projeções com conotação retrocognitiva.
Paragenética. Tal fato se deve, sobretudo, às repercussões das memórias extrafísicas
e retroexistenciais (Holobiografologia) no cérebro novo, ainda relativamente virgem de neoexperiências (Neobiografologia).
Retrovisual. Podem ocorrer casos nos quais os jovens projetores assumem, espontaneamente, retrovisual da última vida humana.
Viés. Apesar de mais fácil e frequente, as experiências projetivas juvenis são, por outro
lado, menos aproveitadas e compreendidas, em função da própria imaturidade cerebral. Além disso, diminui-se a compressão das paravivências também em virtude dos efeitos do restringimento
consciencial imposto pelo novo holossoma e pela atuação coarctante da dimensão respiratória sobre a lucidez da consciência (Intrafisicologia).
Invéxis. Nesse contexto e considerando a Paraprofilaxiologia, os inversores existenciais
têm mais chances de fixar experiências projetivas em geral e retrocognitivas em particular devido
ao holopensene predisponente da própria técnica evolutiva. Quem reflete, ensina e escreve mais
sobre determinado tema é, obviamente, quem está mais predisposto a recuperar cons concernentes
ao próprio tema. Genopensene: megacon recuperado.
Marco. A depender do mérito pessoal, os amparadores podem auxiliar o inversor na vivência de projeções retrocognitivas marcantes para a memória cerebral (vinco mnemônico) visando calçar, prevenir e preparar futuras experiências retrocognitivas, como por exemplo, a revelação
quanto à alguma personalidade consecutiva pessoal (Seriexologia).
Hermenêutica. Há experiências retrocognitivas extracorpóreas somente compreendidas
na totalidade após a deflagração, por parte dos amparadores, de neofenômenos parapsíquicos
ocorridos décadas à frente de tal projeção lúcida marcante.
Cosmovisão. Tais fatos demonstram o avançado nível da prospectiva e da cosmovisão
assistencial vivenciada pelos amparadores de função.
Proéxis. A consecução proexológica a contento predispõe à revelação seriexológica em
função da necessidade de ampliação dos trabalhos interassistenciais. Assistencialidade: indutor
retrocognitivo. Retrocognição: expansor interassistencial.
Caracterização. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, dentre outras, 10 características da
projeção consciente retrocognitiva, incluindo determinados efeitos conscienciais proporcionados
pela experiência, dispostas na ordem alfabética:
01. Extrapolação: a multidivisão da atenção extrafísica ocasionada pela rememoração
simultânea de fatos e parafatos de diferentes épocas e dimensões, ao modo da paramemória quádrupla (Multirretrocogniciologia).
02. Fronteira: a ultrapassagem dos limites das próprias concepções e cogitações a partir
das lembranças impactantes proporcionadas (Paraapreensiologia).
03. Instantaneidade: o surgimento extrafísico instantâneo, abrupto e inesperado de
consciex(es) afim(ns) ao retrofato lembrado em virtude da força evocativa da pararretrocognição.

Enciclopédia da Conscienciologia

18304

04. Interassistencialidade: a neoencenação de retroatos com os mesmos atores proporcionando catarses, reconciliações e depurações conscienciais (Parapsicodramologia).
05. Mentalidade: a reperspectivação para melhor dos próprios valores, interesses
e abordagens interassistenciais em função da ampliação da automundivisão (Paracosmovisiologia).
06. Paraonirismo: a mistura de elementos oníricos intra (Cerebrologia) e extrafísicos
(Morfopensenologia) no bojo da experiência em função do baixo nível de paralucidez durante
a projeção e / ou durante a rememoração da mesma.
07. Paravisual: a transfiguração do autopsicossoma de acordo com a época relembrada
em função da sintonização com o retro-holopensene (Paramorfologia).
08. Recursos: a ampla e variegada gama de recursos extrafísicos transcendendo o conteúdo e a forma habituais para a conscin (Paratecnologia).
09. Trauma: a identificação e superação de determinados nódulos holomnemônicos fruto de experiências traumáticas pretéritas possibilitando o reequilíbrio da automanifestação holossomática atual (Paraterapeuticologia).
10. Vivacidade: a rica nitidez e vivacidade da experiência possibilitada pela vivência
direta a partir do psicossoma (Paracenografologia).
Desafio. Sair do próprio corpo com lucidez ainda é, infelizmente, condição rara para bilhões de conscins deste ínicio de Século XXI (Ano base: 2014). Recuperar arquivos holomnemônicos durante a experiência requer ainda mais treinamento, persistência e paralucidez.
Ganhos. Entretanto, os benefícios autopesquisísticos, proexológicos e interassistenciais
auferidos valem o esforço sincero objetivando a conquista de neopatamar cosmovisiológico de
manifestação pessoal (Sobrepairamentologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a projeção consciente retrocognitiva, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Aceitação cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
03. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
05. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
06. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
07. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
08. Autoconsciexiabilidade retrocognitiva: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Autorretrocognição: Mnemossomatologia; Neutro.
10. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
11. Cronologia da Projeciologia: Historiologia; Neutro.
12. Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
13. Projeção do adeus ressomática: Projeciologia; Neutro.
14. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
15. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
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A PROJEÇÃO LÚCIDA CONSTITUI RECURSO PRIORITÁRIO
NA AUTESCAVAÇÃO PARARQUEOLÓGICA DOS REGISTROS
CONSCIENCIAIS MAIS ABSCONSOS. ESTEJAMOS SEMPRE
APTOS PARA MELHOR APROVEITAR A RETROCOGNIÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou projeções lúcidas retrocognitivas?
Quais as repercussões intraconscienciais e proexológicas daí advindas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia Panorama das E periências da Consciência ora do Corpo umano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 35, 36, 53, 84, 85, 123 e 136 a 158.
2. Idem; Projeç es da Consciência iário de E periências ora do Corpo ísico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 1 cronologia; 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 103, 104 e 147 a 150.
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PROJEÇÃO

CONSCIENTE SEQUENCIAL
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A projeção consciente sequencial é a experiência fora do corpo humano,
lúcida e em série, ocorrida a partir dos autesforços da conscin, homem ou mulher, independentemente da posição na escala evolutiva na qual se encontra.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo projeção procede do Latim, projectio “jato para diante; lanço;
esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para adiante”. Apareceu no Século XVIII. A palavra consciente provém do mesmo idioma Latim, consciens, “que tem pleno conhecimento”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIX. O termo sequência vem do dioma Latim, sequentia, “série ou continuação (da história)”, neutro plural de sequens, “que segue; que acompanha”, particípio passado de sequor ou sequi, “seguir; ir atrás; acompanhar; corresponder; perseguir; buscar; procurar; vir depois; resultar”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Projeção consciente seriada. 2. Projeção consciente consecutiva.
3. Projeção consciente em série. 4. Projeção consciente sucessiva. 5. Experiência projetiva lúcida em série.
Neologia. As 3 expressões compostas projeção consciente sequencial, projeção consciente sequencial básica e projeção consciente sequencial avançada são neologismos técnicos da
Projeciologia.
Antonimologia: 1. Projeção consciente descontinuada 2. Projeção consciente esporádica. 3. Projeção consciente eventual. 4. Projeção consciente fortuita.
Estrangeirismologia: o momentum do rapport interconsciencial; o Projectarium pessoal;
o Pesquisarium multidimensional; o diário projetivo, intrínseco ao checkup projeciológico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à vivência do fenômeno da projeção em série.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção consciente; os pensenes assistenciais
dos amparadores extrafísicos facilitando a produtividade nas projeções de consciência contínua;
os maxipensenes; a maxipensenidade; os lucidopensenes advindos das vivências projetivas; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade sadia nas parcerias extrafísicas assistenciais; os pensenes equilibrados, advindos da vontade íntima de assistir, diariamente, através da projeção; os pensenes reciclados a partir do heteroperdão ao grupocarma familiar; o holopensene
projetivo desenvolvido a partir da vontade de evoluir na interassistencialidade; os ortopensenes da
consciência projetora edificados a partir da autoperseverança; a ortopensenidade; as assinaturas
pensênicas deixadas pelo projetor na extrafísicalidade, com base na cosmoeticidade pessoal.
Fatologia: a autavaliação percuciente; o prisma diário dos registros precisos da projeção;
a anotação dos fatos e parafatos recorrentes nas projeções em série; a amplitude do acervo das autovivências projetivas seriadas; a sequência enriquecedora do continuum projetivo, trazendo maxiaprendizado; o mapeamento das projeções lúcidas; o desconforto gerado pela falta de controle
sobre fenômeno ligado à dessoma de familiar; a falta de entendimento sobre a multidimensionalidade desfavorecendo a aceitação de dessoma por instrumento traumático; o desconhecimento de
a consciência não morrer e ninguém perder ninguém; a confirmação de a consciência permanecer
eterna por meio do fenômeno projetivo seriado; as patologias relacionadas ao grupocarma familiar, identificadas através da projeção lúcida; o autodiagnóstico, atestado lucidamente, das habili-
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dades e inabilidades relativas à projeção consciente; o ato ou efeito de projetar-se naturalmente
proporcionando oportunidade de upgrade evolutivo.
Parafatologia: a projeção consciente sequencial; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a projeção seriada proporcionando o acompanhamento de planejamento organizado da proéxis; o patrocínio dos amparadores extrafísicos; a projeção consciente possibilitando
o auxílio a consciexes na passagem pela segunda dessoma, tal qual antídoto assistencial; a vivência projetiva em série operando naturalmente em período além de década; a assistência extrafísica
através da exteriorização de energias a consciexes em psicose pós-dessomática; a pré-projeção
lúcida enquanto instrumento para compreensão de aviso prévio de dessoma; os parafatos analisados através da autovivência projetiva; as sincronicidades na pesquisa projetiva; a parexperiência
inusitada da participação do projetor no momentum de ressoma; o entendimento da multidimensionalidade a partir da experiência projetiva sequencial; o acúmulo de experiências extracorpóreas; o enriquecimento da bagagem de conhecimento da conscin projetora, qualificando a assistencialidade intra e extrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projetabilidade lúcida–interassistencialidade; o sinergismo projeção consciente–autodisciplina–registro–holomaturidade consciencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao desenvolvimento da projeção
em série; o princípio de os fatos e parafatos orientarem o fluxo dos acontecimentos; o princípio
do autesforço insubstituível na incessante busca do conhecimento multidimensional; o princípio
do detalhismo aplicado ao entendimento cronológico das assistências efetuadas na projeção
consciente seriada; o princípio da interassistencialidade; o princípio cosmoético da convivialidade sadia; o princípio da parceria evolutiva aplicado à dupla conscin projetora–consciex intermissivista.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a conduta na extrafísicalidade; o código da interassistencialidade favorecendo o trabalho na projeção lúcida; o CPC
implícito nas assistências projetivas.
Teoriologia: a teoria do autoconhecimento evolutivo associado à prática diária projetiva;
a teoria da evolução consciencial; a teoria da seriexialidade; a teoria da projeção consciente
irrefutável diante da autovivência de fatos e parafatos; a teoria da Intermissiologia explicitando
a existência das comunidades extrafísicas.
Tecnologia: a aplicação de técnicas no desenvolvimento da projeção consciente em série; as técnicas de rememoração projetiva; a técnica do alvo mental projetivo; a projeciografia enquanto técnica de rememoração; a leitura diária dos registros projetivos enquanto técnica de saturação mental para produção de projeção em série; a sistemática dos registros projetivos enquanto
técnica diária autesclarecedora; a técnica da curiosidade projetiva; a técnica do estado vibracional; a técnica do compartilhamento assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Ressomatologia; o laboratório conscienciológico da Dessomatologia; o laboratório conscienciológico da Intermissiologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio
Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível do Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito positivo da autodisponibilidade em assistir nas projeções sequenciais; o efeito esclarecedor da senha intermissiva.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses parafenomenológicas; as neossinapses
advindas do resgate a consciexes parapsicóticas; as neossinapses projetivas resultantes do acolhimento a consciexes antes da segunda dessoma.
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Ciclologia: o ciclo da projeção consciente seriada; o ciclo de fenômenos projetivos vivenciados na intra e extrafisicalidade; o ciclo existencial enquanto instrumento para reciclagem
intraconsciencial.
Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio existência intrafísica–existência
extrafísica.
Interaciologia: a interação conscin projetora doadora–consciex obnubilada na assistência extrafísica.
Crescendologia: o crescendo da lucidez nas paravivências multidimensionais; o crescendo miniprojeção–projeção seriada; o crescendo do estímulo gerado pelas novas experiências
na projeção em série.
Trinomiologia: o trinômio projetor lúcido–amparador extrafísico–consciex assistida;
o trinômio projeção consciente–parapsiquismo sadio–assistência qualificada.
Polinomiologia: o polinômio projeção consciente sequencial–interassistencialidade–oportunidade evolutiva–maturidade consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo consciex obnubilada / conscin projetada lúcida; o antagonismo projeção consciente sequencial / projeção semiconsciente esporádica; o antagonismo
holomaturidade consciencial / imaturidade existencial.
Politicologia: a projeciocracia enquanto ferramenta de autopesquisa visando ao autaprimoramento na assistência cosmoética.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interprisão grupocármica;
a lei da prevalência da conduta cosmoética do projetor interessado na assistência qualificada.
Filiologia: a projeciofilia; a proexofilia; a assistenciofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia.
Maniologia: a mania de considerar o soma (corpo humano) indestrutível.
Holotecologia: a projecioteca; a extrafisicoteca; a fenomenoteca; a assistencioteca;
a energoteca; a lucidoteca; a intrafisicoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Extrafisicologia; a Assistênciologia; a Conviviologia; a Amparologia; a Disciplinologia; a Fenomenologia; a Cronoproexologia; a Seriexologia;
a Grupocarmologia; a Ressomatologia; a Dessomatologia; a Invexologia; a Autolucidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin assistente; a conscin parapsíquica; a conscin interassistencial; a consciex assistida; a consciex assistente; a consciex aprendiz.
Masculinologia: o projetor consciente; o projetor cientista; o intermissivista lúcido; o registrador de parafenômenos; o assistente circunspecto.
Femininologia: a projetora consciente; a projetora cientista; a intermissivista lúcida; a registradora de parafenômenos; a assistente circunspecta.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptor;
o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: projeção consciente sequencial básica = a experiência projetiva lúcida,
em série e sem agenda extrafísica pré-estabelecida; projeção consciente sequencial avançada
= a vivência projetiva lúcida, seriada e com agenda extrafísica pré-determinada em conjunto com
os amparadores extrafísicos.
Culturologia: a cultura da assistência através da projeção lúcida.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a projeção consciente sequencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo parapsíquico: Autexperimentologia; Homeostático.
02. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
04. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
05. Exoprojeção: Projeciologia; Neutro.
06. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
07. Projeção do adeus ressomática: Projeciologia; Neutro.
08. Projeção semiconsciente: Projeciologia; Neutro.
09. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
10. Projeciometria: Projeciologia; Neutro.
11. Projetabilidade reciclogênica: Autorrecexologia; Homeostático.
12. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
13. Reciclofilia: Reciclologia; Neutro.
14. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
15. Rememoração projetiva: Projeciologia; Neutro.

O PROJETOR EMPENHADO NA EXPERIÊNCIA EXTRAFÍSICA LÚCIDA, INTERASSISTENCIAL E EM SÉRIE, IMPRIME
NA HOLOMEMÓRIA APRENDIZADO SIGNIFICATIVO, CATALISADOR DA AUTEVOLUÇÃO NAS PRÓXIMAS RESSOMAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se sente preparado(a) para intensificar a aplicação das técnicas disponíveis para o autaperfeiçoamento da projeção consciente sequencial?
Com quais objetivos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 452, 479, 486, 527, 628 e 782.

C. N. F.
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PROJEÇÃO

DE

AUTOCONSCIÊNCIA
(PROJECIOLOGIA)

CONTÍNUA

I. Conformática
Definologia. A projeção de autoconsciência contínua é a experiência extracorpórea realizada pela conscin, homem ou mulher, capaz de se projetar para outras dimensões mantendo
a lucidez ininterrupta, desde a saída (decolagem) até o retorno à intrafisicalidade (interiorização),
com a completa recoincidência do holossoma.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo projeção vem do idioma Latim, projectio, “jato para diante, lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em
projetura”, de projicere, lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição
auto deriva do idioma Grego autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo consciência provém do
idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no
Século XIII. A palavra contínua procede também do idioma Latim, continuus, “contínuo; sem
descontinuidade”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Projeção autoconsciencial sem blecaute. 2. Projeção autoconsciencial sem hiato de lucidez. 3. Projeção autoconsciencial vígil. 4. Projeção de autolucidez continuada. 5. Projeção de autovigília permanente. 6. Projeção extracorpórea de automemória inteira.
7. Projeção extracorpórea autolúcida. 8. Projeção extrafísica de automemória contínua.
Neologia. As 4 expressões compostas projeção de autoconsciência contínua, projeção de
autoconsciência contínua psicossomática, projeção de autoconsciência contínua composta e projeção de autoconsciência contínua mentalsomática são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 01. Projeção consciencial com blecaute. 02. Projeção consciencial
com hiato de lucidez. 03. Projeção de lucidez fragmentada. 04. Projeção semiconsciente.
05. Transe parapsíquico. 06. Hipnagogia. 07. Hipnopompia. 08. Parapsicolepsia. 09. Auto-hipnose. 10. Sonho.
Estrangeirismologia: a out-of-body-experience (OBE); o Projectarium; o upgrade evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida (PL) sem perda de lucidez.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Autoprojetabilidade fornece automaturidade. Extrafisicalidade significa Paratudologia. Mantenhamo-nos lúcidos sempre.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Consciexialidade. Ser humano é uma segunda natureza. A primeira natureza é a consciexialidade”.
2. “Nomadismo. A condição do nomadismo consciencial avançado somente sobrevém
depois de a consciência alcançar um estado melhor da autoconsciência contínua, ou da continuidade da sua lucidez nos 3 estados conscienciais básicos: o extrafísico, ou da intermissão; o intrafísico, da vida humana; e o projetado, das projeções das consciências intrafísicas e extrafísicas”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os ortopensenes; a ortopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; a neofilia incentivadora das neoexperiências projetivas; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os verponopensenes; a verponopensenidade;
o holopensene da Autexperimentologia Aplicada; a pensenidade da experiência com foco no pen;
os cosmopensenes; o exame in loco do ambiente extrafísico ampliando a cosmopensenidade; os
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reciclopensenes; o êxito da experiência de lucidez extrafísica despertando a reciclopensenidade;
a ampliação cosmovisiológica acarretando a pensenidade interassistencial; os interassistenciopensenes; a interassistenciopensenidade; o holopensene do estado de autoconsciência contínua.
Fatologia: a finitude da vida humana enquanto estímulo à pesquisa da extrafisicalidade;
as pesquisas contínuas e de fontes diversas sobre o fenômeno projetivo; o exercício de experimentação continuada do relaxamento físico profundo; os experimentos teáticos sobre a autoprojetabilidade; as aulas do Curso Integrado de Projeciologia (CIP) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) estimulando a autexperimentação projetiva sem receios;
o tratado Projeciologia: Panorama das Experiências Fora do Corpo Humano facilitando o aprofundamento das pesquisas do fenômeno; a determinação pesquisística do projetor; a implantação
de rotina diária para a realização do fenômeno anímico da projeção consciente lúcida; a projeciografia aplicada qual recurso fixador da saturação mental projetiva; a desdramatização da experiência projetiva como facilitadora da predominância do mentalsoma sobre o psicossoma; a ausência
da hipnagogia favorecida pela manutenção da lucidez paralela ao comando mental de entorpecimento do soma; as repercussões somáticas positivas após a experiência projetiva completa com
ausência dos estados parapsicoléptico, hipnagógico e hipnopômpico; a sensação de força, bem-estar e completude logo após o reencaixe completo do holossoma; o esforço mentalsomático de se
apropriar das manifestações lúcidas extracorpóreas auxiliado pela memória completa do ocorrido;
o impacto libertador de conhecer pela própria experiência; a ampliação vertiginosa da cosmovisão
decorrente do experimento sem lacunas de lucidez.
Parafatologia: a projeção de autoconsciência contínua; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nas rotinas diárias da projeção consciente; os estados hipnagógicos e hipnopômpicos presentes nas primeiras experiências; a projetabilidade consciencial sem hiato de lucidez enquanto síntese da imortalidade da consciência; a movimentação das bioenergias pessoais
pela vontade; a modificação de padrão respiratório, circulatório e cerebral do projetor; o desencaixe holossomático; os indicadores da aura projetiva; o foco de lucidez aceso e imperturbável na
percepção progressiva do peso somático na decolagem do psicossoma; o trendelenburg extrafísico; o uso da voliciolina para o desencaixe completo holossomático; os sons intracranianos; o parafato de escutar vozes ao transitar rápido por dimensões paratroposféricas hostis; a paralucidez
quanto ao psicossoma na posição vertical aos pés da cama; a visualização do próprio soma em repouso; a parapercepção de ausência de iluminação no ambiente próximo ao soma; a paravisualização no escuro; os parassons específicos do ambiente; o projetor consciente visualizando, concomitantemente, o soma e o psicossoma do duplista evolutivo; a paraudição de vozes conhecidas em
ambiente diferente da parabase projetiva; as pararrepercussões iniciais dos condicionamentos levados da intrafisicalidade; o ato extrafísico de querer acender as luzes estando projetado como experiência; o parafato de atravessar as paredes com o exercício da vontade; a parailuminação ambiental; a réplica do ambiente intrafísico no extrafísico com pequenas e sutis modificações; o estado
de imperturbabilidade e a assepsia do para-ambiente possibilitando o aproveitamento da experiência extrafísica full time; o uso das memórias completas do estado pré-projetivo; o retorno ao intrafísico e o reencaixe sem intervalo de lucidez; a semicoincidência dos veículos de manifestação
consciencial e a percepção dos sons específicos; as energias superampliadas excedendo os limites
da base física; o alinhamento de cérebro e paracérebro; a projetabilidade lúcida de memória contínua enquanto ferramenta de excelência na erradicação de dogmas do pós-vida intrafísica; as memórias completas do período extrafísico vivenciado; a recuperação imediata de cons pela vivência
da consciexialidade lúcida; a transformação instantânea de intuição inata em experiência objetiva
consolidada; a dimensão extrafísica enquanto realidade consubstanciadora da multidimensionalidade da consciência; o estado de autoconsciência contínua qual hipótese lógica de caminho evolutivo consciencial.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo rotina pesquisística–vontade determinada; o sinergismo
lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o sinergismo memória intrafísica–memória extrafísica; o sinergismo projeção autoconsciente lúcida–experiência autocomprobatória definitiva; o sinergismo projetabilidade lúcida–autoconscientização multidimensional (AM).
Principiologia: o princípio da descrença (PD) como norteador dos trabalhos pró-projeção consciente; o princípio do esforço pesquisístico teático continuado; o princípio da projetabilidade lúcida autemancipatória; o princípio da autodisciplina pensênica com o psicossoma serenizado; o princípio do extrapolacionismo parapsíquico; o princípio da projeção lúcida; o princípio evolutivo da multidimensionalidade da consciência.
Codigologia: o código pessoal de priorização evolutiva; o código de conduta da conscin
projetora consciente; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da imortalidade da consciência; a teoria da projetabilidade lúcida da conscin; a teoria da holossomaticidade da consciência; a teoria
da multidimensionalidade da consciência; a teoria do estado de autoconsciência contínua.
Tecnologia: a técnica da autorrelaxação psicofisiológica; a técnica da mobilização básica das energias (MBE); a técnica do estado vibracional profilático; a técnica da saturação
mental projetiva; a técnica da rotina útil; a técnica da exaustividade pesquisística; a técnica da
manutenção do foco pesquisístico; a técnica da projeciografia; a técnica da manutenção da lucidez consciencial; a técnica da rememoração projetiva.
Voluntariologia: a projetabilidade lúcida na condição de materpensene dos voluntários
do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; a teática projeciológica emancipadora do voluntariado conscienciológico; os voluntários projetores lúcidos; os voluntários projetores lúcidos docentes; os voluntários projetores lúcidos tenepessistas; os voluntários projetores lúcidos epicentros conscienciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Conscienciologia;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos dos condicionamentos intrafísicos na extrafisicalidade; os efeitos
da memória intrafísica no paracérebro; os efeitos da vivência extrafísica no retorno à intrafisicalidade; os efeitos da memória extrafísica no cérebro; o efeito desrepressor da incursão no extrafísico sem intervalo de memória; o efeito recinológico da projeção consciente lúcida sem hiato de
lucidez; o efeito proexológico da projeção consciente de autoconsciência contínua.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do desacoplamento sem hipnagogia e parapsicolepsia; as neossinapses provindas da Parafenomenologia da transição intrafísico-extrafísico; as neossinapses decorrentes da vivência extrafísica com lucidez de vigília física ordinária
(VFO); as neossinapses geradas a partir das parapercepções extrafísicas; as neossinapses advindas do reacoplamento sem hipnopompia ou parapsicolepsia; as neossinapses resultantes da ida
e volta ao extrafísico sem corte de memória; as neossinapses decorrentes da vivência lúcida da
extrafísicalidade intercalada à intrafísicalidade.
Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo ignorância-aprendizado; o ciclo meta-conquista; o ciclo teático pesquisístico; o ciclo vigília física anterior–fase da exteriorização–período
extrafísico–fase da interiorização–vigília física posterior; o ciclo equilíbrio-perturbação-reequilíbrio; o ciclo retroalimentador de neopensenes a partir da vivência lúcida da extrafisicalidade.
Enumerologia: a escala das prioridades evolutivas; a escala de lucidez da conscin projetada; a escala de observação extrafísica; a escala de contatos extrafísicos; a escala das rememorações extrafísicas; a escala da reciclagem intraconsciencial; a escala do estado de autoconsciên-
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cia contínua. A lucidez do ser humano; a lucidez da finitude do estar humano; a lucidez da ignorância do além-vida humana; a lucidez quanto à inutilidade dos dogmas humanos; a lucidez quanto a estar homo sapiens sapiens; a lucidez quanto a ser homo sapiens projector; a lucidez quanto
ao estado de autoconsciência contínua.
Binomiologia: o binômio base intrafísica–base extrafísica; o binômio vigília intrafísica–vigília extrafísica; o binômio memória intrafísica–memória extrafísica; o binômio lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; o binômio tempo intrafísico–tempo extrafísico; o binômio percepção-parapercepção; o binômio projeção consciente lúcida–projeção consciente contínua.
Interaciologia: a interação projetabilidade lúcida–Intermissiologia; a interação projetabilidade lúcida–Retrocogniciologia; a interação projetabilidade lúcida–Proexologia; a interação projetabilidade lúcida–Holomemoriologia; a interação projetabilidade lúcida–Tenepessologia; a interação projetabilidade lúcida–Ofiexologia; a interação projetabilidade lúcida contínua–
–desenvolvimento do estado de autoconsciência contínua.
Crescendologia: o crescendo projeção semilúcida–projeção lúcida; o crescendo projeção lúcida fragmentada–projeção lúcida completa; o crescendo projeção lúcida muito lastreada–
–projeção lúcida pouco lastreada; o crescendo projeção lúcida turística–projeção lúcida com alvo extrafísico; o crescendo projeção lúcida experimental–projeção lúcida assistencial; o crescendo projeção lúcida com hiato de lucidez–projeção lúcida sem hiato de lucidez; o crescendo projetabilidade lúcida contínua psicossomática–projetabilidade lúcida contínua mentalsomática;
o crescendo projeção de autoconsciência contínua–estado de autoconsciência contínua.
Trinomiologia: o trinômio ignorância-experimentação-conhecimento; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio antes-durante-depois; o trinômio memória intrafísica–memória
extrafísica–memória integral; o trinômio desacoplamento completo–trânsito extrafísico–reacoplamento completo; o trinômio autoprojeção-autobilocação-autorreacoplamento; o trinômio projeção inconsciente–projeção semiconsciente–projeção consciente.
Polinomiologia: o polinômio do tempo evolutivo ontem-hoje-amanhã-sempre; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio da pesquisa problema-estudo-hipótese-experimentação-tese; o polinômio projetivo intrafisicalidade–desencaixe holossomático–extrafisicalidade–reencaixe holossomático; o polinômio da reapropriação de cons
do intermissivista intuir-pesquisar-presumir-experimentar-concluir; o polinômio evolutivo autolucidez-automotivação-automemória-autodiscernimento; o polinômio da autoconsciencialidade lucidez descontínua–lucidez contínua–hiperlucidez progressiva–estado de autoconsciência contínua.
Antagonismologia: o antagonismo inércia neofóbica / movimento neofílico; o antagonismo autoinconsciência / autoconsciência; o antagonismo imaginação criativa / projeção consciente; o antagonismo sonho pesadelar / projeção lúcida; o antagonismo egocentrismo / policarmalidade; o antagonismo hipomemória / memória contínua; o antagonismo acreditar pela vivência alheia / saber por experiência própria.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência abandonar lucidamente o corpo para poder voltar a animá-lo melhor; o paradoxo de o paracérebro sujeitar-se ao cérebro; o paradoxo
de a consciex (ampliada) vir a ser conscin (restringida); o paradoxo de a consciência ter destreza
em diferentes dimensões e não fazer uso de tal faculdade todo o tempo; o paradoxo de a conscin
descobrir a dimenex e valorizar a dimenin; o paradoxo de a consciência evoluir para ter mais
trabalho a fazer.
Politicologia: a cognocracia; a meritocracia; a projeciocracia; a lucidocracia; a multidimensionocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia.
Legislogia: as leis da Holossomatologia; as leis da Parafisiologia; as leis da Parapercepciologia; as leis da Consciexologia; a lei da vida ininterrupta; a lei do equilíbrio dinâmico;
a lei do fluxo evolutivo.
Filiologia: a cogniciofilia; a experimentofilia; a projeciofilia; a conscienciofilia; a paraconviviofilia; a holomemoriofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a energofobia; a consciexofobia; a parapsicofobia; a projeciofobia; a retrocogniciofobia; a evoluciofobia.
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Sindromologia: a síndrome do antropocentrismo; a síndrome de Gabriela; a síndrome
da dispersão consciencial; a síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a misticomania; a gurumania; a mitomania distanciando a pessoa da realidade multidimensional; a mania de desistir na primeira dificuldade; a mania de desconsiderar as
próprias capacidades; a mania religiosa de demonizar a projeção lúcida para evitar a compreensão
extrafísica da evolução consciencial; a queda das teomanias seculares por meio da PL.
Mitologia: o mito de a consciência ser o corpo biológico; o mito de a consciência ser
produto do cérebro; o mito da autoingovernabilidade da consciência; o mito da morte da consciência; o mito da perda da individualidade da consciência na morte intrafísica; o mito do eremitismo da consciência.
Holotecologia: a cognoteca; a dessomatoteca; a mnemoteca; a experimentoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Cogniciologia; a Dessomatologia; a Holossomatologia; a Esplenicochacrologia; a Frontochacrologia; a Coronochacrologia; a Descoincidenciologia; a Teaticologia; a Projeciografologia; a Projeciocriticologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia;
a Despertologia; a Extrafisicologia; a Paracerebrologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Paralucidologia; a Paracosmovisiologia; a Autoconscienciologia; a Holomaturologia; a Holomemoriologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o projetor consciente lúcido; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projetor consciente; o acoplamentista; o parapercepciologista; o agente
retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a projetora consciente; a acoplamentista; a parapercepciologista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projector; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
offiexista; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: projeção de autoconsciência contínua psicossomática = a experiência extracorpórea sem hiato de lucidez realizada pelo psicossoma; projeção de autoconsciência contínua
composta = a experiência extracorpórea sem hiato de lucidez realizada primeiro pelo psicossoma
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e, a partir deste, pelo mentalsoma; projeção de autoconsciência contínua mentalsomática = a experiência extracorpórea sem hiato de lucidez realizada pelo mentalsoma.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida de autoconsciência contínua; a cultura parapsíquica; a cultura conscienciológica; a cultura energossomática; a cultura mentalsomática; a cultura da aplicação plena dos recursos da projeção consciente; a cultura da autoconscientização multidimensional; a cultura da Multidimensiologia; a cultura da Holomaturologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a projeção de autoconsciência contínua, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
04. Escala da consciência contínua: Evoluciologia; Homeostático.
05. Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
06. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
07. Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
08. Lucidometria: Lucidologia; Neutro.
09. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
10. Neossinapse projetiva: Projeciologia; Homeostático.
11. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
12. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
13. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
14. Vigília contínua: Autolucidologia; Homeostático.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A PROJEÇÃO DE AUTOCONSCIÊNCIA CONTÍNUA É REALIDADE FACTÍVEL E INEVITÁVEL ÀS CONSCIÊNCIAS PRÉ-SERENONAS IMPRESCINDÍVEL À CONQUISTA DO ESTADO DE HIPERLUCIDEZ INTRACONSCIENCIAL PERMANENTE.
Questionologia. De qual modo você, leitor ou leitora, encara o desafio inexorável de
evoluir para o estado de autoconsciência contínua multidimensional? Já vivenciou experimento
projetivo sem hiato de lucidez na atual vida humana?
Bibliografia Específica:
01. Baker, Douglas M.; Técnicas Práticas de Projeção Astral (Pratical Techniques of Astral Projection); 96
p.; 10 ilus.; 94 refs.; 21,5 x 14,5 cm; br.; 2ª imp.; The Aquarian Press; London; England; 1978; página 76.
02. Desmond, Shaw; Reencarnação para Everyman 1939 (Reincarnation for Everyman 1939); 244 p.; 18 x 12
cm.; enc.; pocket; Literary Licensing; London; England; 2013; página 192.
03. Moraes, Samir Henrique de; Projeção de Autoconsciência Contínua: Relato de Caso; Artigo; Anais do
V Congresso Internacional de Projeciologia; Foz do Iguaçu; PR; 31-02.11.14; Homo Projector; Revista; Semestral; Vol.
1; N. 1; ed. trilíngue (ing.; esp.; port.); Seção: Mesas de Debates; 6 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Dezembro; 2014; páginas 102 a 113.
04. Muldoon, Sylvan Joseph; & Carrington, Hereward Hubert Levington; A Projeção do Corpo Astral (The
Projection of Astral Body); 320 p.; ilus.; alf.; 22 cm.; br.; 6ª imp.; S. E. London; England; 1977; página 231.
05. Paziente, Mario; Curso Preparatório de Eubiose; pref. João Roque Gomez; 102 p.; ilus.; 21 cm.; br.;
Biblioteca Dhâranâ; S. Paulo, SP; 1983; página 42.
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06. Powell, Arthur Edgard; The Astral Body; XIV + 266 p.; bib. XI; alf.; 21 cm.; The Theosophical Publishing House; Wheaton; EUA; 1978; página 106.
07. Reis, Hermínio da Silva; & Reis, Bianca; Técnica Física do Desenvolvimento da Consciência Humana;
Fascículo; 92 p.; ilus.; 31 cm.; br.; 2ª Ed.; Edição dos Autores; Belo Horizonte, MG.; S. D.; página 63.
08. 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
414 e 1.144.
09. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 120, 187 e 234.
10. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930 e 931.
11. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 225 p.; 60 caps.; 1 cronologia; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites;
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 4ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia (IPC); Rio de Janeiro, RJ;
1992; páginas 133, 134, 135, 136 e 137.
12. Weor, Samael Aun (Pseudônimo de Kattan Umaña Tamires); Noções Fundamentais de Endocrinologia
e Criminologia; trad. Pedro Carvalho Barbosa & Romulo Caixeta Leite; 130 p.; 21,5 x 14 cm; br.; Rex Collectio Editores;
Santos, SP; S.D.; página 78.
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DO ADEUS RESSOMÁTICA
(PROJECIOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. A projeção do adeus ressomática é a visita extrafísica de despedida da
consciex lúcida, amparador de função, evoluciólogo ou Serenão, no momento crítico da pré-ressomática, à conscin afim, em geral projetada com lucidez.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra projeção vem do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em
projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo adeus procede também do idioma Latim, deus, “ser supremo; entidade superior; divindade”, lexicalizado
a partir de frases iguais a “entrego-te a Deus”, “encomendo-te a Deus”, usadas em situações de
despedida. Surgiu no Século XVI. O prefixo re provém igualmente do idioma Latim, re,
“retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra somática vem
do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”.
Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Projeção do adeus ressomante. 2. Projeção do adeus de consciex.
3. Aparição pré-ressomática. 4. Paravisitação de despedida.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo projeção:
Projeciocrítica; Projeciografia; projecióloga; Projeciologia; projeciólogo; projecional; projecionista; projetação; projetada; projetado; projetante; projetar; projetável; projetil; projétil;
projétil-foguete; projetista; projetiva; projetividade; projetivo; projetor; projetora; projetura.
Neologia. As 3 expressões compostas projeção do adeus ressomática, projeção do adeus
ressomática individual e projeção do adeus ressomática grupal são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Projeção do adeus dessomática. 2. Projeção do adeus dessomante.
3. Projeção do adeus de conscin. 4. Última projeção lúcida de conscin. 5. Aparição intervivos
do adeus. 6. Projeção da primeira dessoma.
Estrangeirismologia: o farewell de consciex; o Projectarium; o rapport interconsciencial; o see you soon da evolução conjunta.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida (PL) pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os benignopensenes;
a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o parapensenes; a parapensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes;
a interpensenidade; a harmonia entre os holopensenes das consciências afins.
Fatologia: a convivialidade fraterna entre conscins e consciexes.
Parafatologia: a projeção do adeus ressomática; a projeção consciencial do adeus ressomática; a projeção do adeus de consciex; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a projeção do adeus ressomática de consciex afim;
a projeção do adeus ressomática do grupo de consciexes afins; a projeção do adeus ressomática da
conscin lúcida; a projeção do adeus ressomática da conscin lúcida assistida; a aparição hipnopômpica do adeus da consciex ressomante afim; o conteúdo do parafenômeno; a afinidade interconsciencial motivando o parafenômeno; a surpresa gerada pelo parafenômeno; as possibilidades do
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encontro intrafísico da conscin projetora com o ressomante; o círculo de paramizades; o paragesto
de despedida; o sentido da mensagem extrafísica; o conteúdo da mensagem do adeus; o aceno da
acabativa interassistencial extrafísica; a incerteza quanto ao próximo reencontro; a fixação holomnemônica do paravínculo na paradespedida favorecendo o reencontro intrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo psicossomático parafenomênico conscin afim–consciex
afim; o sinergismo conscin sensitiva–consciex amparadora.
Principiologia: o princípio da descrença estimulando a projetabilidade lúcida; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica demonstrando
ser o adeus apenas “até breve”.
Codigologia: o código pessoal do bom-tom; o código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida da conscin.
Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida.
Voluntariologia: os vínculos do paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível dos Projeciólogos.
Efeitologia: os efeitos do restringimento intrafísico na perda temporária dos paracontatos; o efeito esclarecedor da projeção consciencial do adeus ressomática.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas pela projeção do adeus ressomática.
Ciclologia: os choques conscienciais no ciclo dessoma-intermissão-ressoma; o entrosamento dos ciclos multidimensionais pessoais das minipeças interassistenciais lúcidas; o ciclo autorrevezador nas parafunções amparadoras; o ciclo evolutivo encontros-desencontros-reencontros.
Binomiologia: o binômio Intermissiologia-Intrafisicologia; o binômio ressomático sorriso dos paramigos na paradespedida–choro do neonato; o binômio dessomático choro dos amigos na despedida–sorriso do completista.
Interaciologia: a interação conscin recipiente projetada–consciex promotora do parafenômeno; a interação saída do palco extrafísico–entrada no desafio proexológico.
Crescendologia: o crescendo coaparecimento ressomático restritor–codesaparecimento
dessomático expansor.
Trinomiologia: o trinômio reencontro-sondagem-orientação; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio dessomático sadio expansão consciencial–recuperação de cons–revigoramento dos paravínculos.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo projeção do adeus ressomática / projeção do adeus
dessomática.
Paradoxologia: o paradoxo proximidade em dimensões diferentes–afastamento na
mesma dimensão intrafísica.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a meritocracia favorecendo as paravivências significativas.
Legislogia: as leis da Parafenomenologia; a lei da Ressomatologia; a lei do maior esforço parapsíquico.
Filiologia: a parafenomenofilia; a projeciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia.
Holotecologia: a projecioteca; a parafenomenoteca; a parapsicoteca; a comunicoteca;
a convivioteca; a interassistencioteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Ressomatologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Parafenomenologia; a Grupocarmologia; a Extrafisicologia; a Seriexologia;
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a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciex ressomante; o ser social percipiente-visitado; o comitê da paradespedida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-ressomante; o pré-neonato.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-ressomante; a pré-neonata.
Hominologia: o Homo sapiens valedictor; o Homo sapiens projector; o Homo sapiens
ressomaticus; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens dessomaticus;
o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: projeção do adeus ressomática individual = o parafenômeno envolvendo
tão só a consciex afim isolada; projeção do adeus ressomática grupal = o parafenômeno envolvendo o grupo de consciexes afins.
Culturologia: a Multiculturologia Parapsíquica Cosmoética; a cultura da Projeciologia.
Distanciologia. Sob a ótica da Parapercucienciologia, não se pode deixar de enfatizar,
aqui, o triste distanciamento evolutivo, ou o gap intelectivo dos temas transcendentes e circunstâncias explicitadas, gerados por este verbete-ensaio (e dezenas de outros de igual teor ou natureza), perante os temas eletronóticos, crosta-a-crosta, predominantes nas academias do Terceiro Milênio da História Humana. Seria necessário aos conscienciólogos pedir, o tempo todo, desculpas
pelas novidades evolutivas, esclarecedoras, teáticas, provocativas e inevitáveis apresentadas às
mentes retrógradas dos produtores das Ciências Convencionais?
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a projeção do adeus ressomática, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
04. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
06. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
07. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Encontro antecipatório: Projeciologia; Homeostático.
09. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
10. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
11. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
12. Megarrevelação racional: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
15. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.

A PROJEÇÃO DO ADEUS RESSOMÁTICA PODE
SER INCLUÍDA NO CORPUS DA PARAFENOMENOLOGIA
DO EXTRAPOLACIONISMO CONSCIENCIAL, PARAPSÍQUICO, AVANÇADO, DEVIDO O CONTEÚDO DA MENSAGEM.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum parafenômeno de projeção
consciente? Tal parafenômeno portava mensagem de adeus?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.254 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21
x 7 cms; enc.; 10a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 187 a 189.
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PROJEÇÃO SEMICONSCIENTE
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A projeção semiconsciente é a vivência extrafísica com manutenção parcial
da autolucidez, dificultando à conscin, homem ou mulher, alcançar a autoconsciência plena de estar projetada.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para diante,
lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção
em projetura”, de projicere, lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. O prefixo semi vem do
idioma Latim, semi, “meio; metade”. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra
consciente, provém do mesmo idioma Latim, consciens, “que tem pleno conhecimento”, e esta do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Projeção semilúcida. 2. Subprojeção consciencial. 3. Projeção consciencial crepuscular. 4. Vivência extrafísica obtusa. 5. Experiência projetiva hipolúcida. 6. Projeção consciencial obnubilada. 7. Experiência extracorpórea embotada.
Neologia. As 3 expressões compostas projeção semiconsciente, projeção semiconsciente
aproveitada e projeção semiconsciente desperdiçada são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Projeção consciente. 2. Experiência extrafísica lúcida. 3. Vivência
extrafísica percuciente. 4. Projeção inconsciente. 5. Sonho comum.
Estrangeirismologia: o blurring da autolucidez extrafísica; a ausência da extraphysical
selfawareness; o lucid dream; a extracorporeal lucidity; o Projetarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoconsciencialidade extrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os hipnopensenes; a hipnopensenidade; os
oniropensenes; a oniropensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade da conscin projetada; as assinaturas pensênicas projetivas semiconscientes.
Fatologia: a percepção da experiência extrafísica somente após o retorno ao soma; a autopesquisa projetiva dos próprios estados de lucidez manifestados fora do corpo; as autovivências
extrafísicas registradas; a autoprojeciocrítica; a autoprojeciometria; a avaliação da própria acuidade extrafísica; o autodiagnóstico projetivo; a análise autocrítica das paravivências semilúcidas;
a lucidez da conscin projetada influindo nas análises projeciométricas posteriores; o registro de
autoprescrições a partir da análise da autolucidez extrafísica manifestada; o conhecimento teórico
apenas não bastando para distinguir os diversos níveis de lucidez manifestados pela conscin nas
experiências extrafísicas; o fato de somente a vivência de projeções conscientes permitirem ao
praticante entender realmente a projeção semiconsciente ou o sonho lúcido; a Tipologia das projeções conscienciais; o estudo dos sonhos lúcidos; as comparações racionais entre a dimensão física
e a extrafísica; a prioridade de manutenção da autolucidez em qualquer dimensão; a compreensão
da importância evolutiva das experiências extracorpóreas; o foco no conteúdo do fenômeno projetivo experimentado; o aproveitamento evolutivo das autovivências projetivas.
Parafatologia: a projeção semiconsciente; o estado de hipoacuidade da conscin projetada; as interferências oníricas nas parapercepções; as aberrações alucinógenas extracorpóreas; a repetição automática, pela conscin projetada, de atos realizados na dimensão intrafísica; a tentativa
frustrada de realizar ações humanas na dimensão extrafísica; o ato de confundir as vivências ex-
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trafísicas com as vivências da vida humana; a criação inconsciente de morfopensenes durante
a experiência projetiva; a tendência ao embotamento dos atributos conscienciais na manifestação
extracorpórea; a dificuldade de manutenção da lucidez extrafísica; o parafato de a maioria das
conscins só produzir projeções espontâneas e inconscientes; o parafato de a maior parte das experiências extrafísicas não passarem de projeções semiconscientes; a dúvida quanto ao parafato de
estar projetado; a insegurança permanente no transcurso das ações extrafísicas; as projeções conscienciais confundidas com sonhos comuns; a dificuldade na distinção entre a projeção semiconsciente e o sonho comum; o fato de, mesmo nas projeções assistidas, a maioria das conscins não
conseguir manter a autolucidez extracorpórea; a necessidade de manutenção da hipoacuidade nas
projeções assistenciais do assistente jejuno; a dificuldade de rememoração das vivências projetivas semiconscientes; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aferição dos níveis
de acuidade extrafísica; as escalas extrafísicas úteis; a vivência de projeções semiconscientes sendo da maior relevância para o desenvolvimento da projetabilidade lúcida; a projeção semiconsciente enquanto fator predisponente à vivência da plena lucidez extracorpórea; o despertamento extrafísico do projetor transformando a projeção semiconsciente em projeção lúcida; o aproveitamento evolutivo das vivências extrafísicas semilúcidas; o nível de lucidez enquanto principal variável interveniente nos experimentos fora do corpo; a ausência de autoconsciência extrafísica enquanto principal característica da projeção semiconsciente; a convicção plena quanto ao fato de
estar projetado caracterizando a projeção consciente; a projeção lúcida enquanto vivência-exceção; a obtenção da lucidez extracorpórea sendo o maior gargalo no desenvolvimento do projetor;
a autoconsciência extrafísica enquanto meta mais difícil de ser alcançada pelo projetor jejuno;
a autocrítica projetiva qualificada por meio das autexperimentações extrafísicas continuadas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autolucidez intrafísica–paralucidez; o sinergismo das
técnicas projetivas na ampliação da lucidez extrafísica do projetor; o sinergismo agenda extrafísica–registros projetivos; o sinergismo autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade; o sinergismo autocognição maior–acerto maior.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à análise das autovivências projetivas semiconscientes; o princípio de a autopesquisa servir de base para o desenvolvimento da
projetabilidade; o princípio da evolução permanente; o princípio da autocrítica cosmoética;
o princípio de priorizar a autolucidez em qualquer dimensão consciencial; o princípio da autexperimentação; o princípio da vontade decidida superando as limitações pessoais.
Teoriologia: a teoria e a prática da projetabilidade da consciência; a teoria da parapsicose pós-dessomática; a teoria da paraaculturação; a teoria da Escala da Consciência Contínua.
Tecnologia: a técnica de indução da projeção consciente através da projeção semiconsciente; a técnica do EV; a técnica da soltura energossomática; as técnicas de despertamento e ampliação da autolucidez extrafísica; a técnica do registro projetivo detalhado; as técnicas de projecioanálise; as técnicas projeciométricas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia;
o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: o efeito da autolucidez nas manifestações extrafísicas; o efeito das emoções
nos autexperimentos extrafísicos; a oscilação na autolucidez enquanto efeito da mudança de dimensão consciencial; a rememoração fragmentada enquanto efeito da lucidez extrafísica descontínua; o efeito da autoconsciência extrafísica na rememoração posterior; o efeito esclarecedor
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advindo da rememoração, grafia e crítica da experiência projetiva; os efeitos evolutivos das autopesquisas projetivas.
Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses relativas às autovivências projetivas; a necessidade de criar neossinapses para desenvolver a projetabilidade lúcida; as neossinapses advindas do escrutínio dos autexperimentos projetivos.
Ciclologia: o ciclo vivência projetiva–registro detalhado–interpretação do conteúdo–
–análise autocrítica; o ciclo autocrítica projetiva–hipóteses pesquisísticas–descobertas intraconscienciais.
Enumerologia: a projeção onírica; o sonho lúcido; o falso despertar; o sonambulismo
extrafísico; o sonho verídico; o sonho de flutuação, voo e queda; a projeção consciencial mesclada.
Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio lucidez extrafísica–rememoração posterior; o binômio potência volitiva–controle das vivências extrafísicas; o binômio percepção-parapercepção; o binômio parafatuísticas-paracasuísticas; o binômio
experiência-aprendizagem; o binômio autobservação-autorreeducação.
Interaciologia: a interação lucidez intrafísica–lucidez extrafísica; a interação realidade
intrafísica–pararrealidade; a interação energossomaticidade-projetabilidade; a interação emocionalidade da conscin projetada–obnubilação da lucidez extracorpórea; a interação nível de
projetabilidade–nível de compreensão parafenomenológica.
Crescendologia: o crescendo projetabilidade inconsciente–projetabilidade semiconsciente–projetabilidade lúcida; o crescendo hipoacuidade extrafísica–autoconsciência extrafísica–
–cosmoconsciência; o crescendo minifenômeno-maxifenômeno; o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno criticado–conteúdo compreendido; o crescendo registros projetivos
acumulados–cosmovisão pessoal.
Trinomiologia: o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio observações cuidadosas–análises minuciosas–conclusões fidedignas; o trinômio autoinvestigação-autodiscernimento-autoconsciência; o trinômio acertos interpretativos–compreensão das projeções–autoconscientização multidimensional.
Polinomiologia: o polinômio Projeciografia-Projecioanálise-Projeciocrítica-Projeciometria; o polinômio Somatologia-Energossomatologia-Psicossomatologia-Mentalsomatologia.
Antagonismologia: o antagonismo semiconsciexialidade / semiconsciencialidade; o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo dissecção analítica / acriticismo; o antagonismo curiosidade investigativa / apatia pesquisística; o antagonismo atuação extrafísica expectadora / atuação extrafísica protagonista; o antagonismo autevolução projetiva / autacomodação projetiva; o antagonismo autoprojetabilidade amadora esporádica / autoprojetabilidade
profissional buscada.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin projetada poder estar lúcida na dimensão extrafísica, sem estar lúcida para a dimensão extrafísica; o paradoxo de a projetabilidade, ocorrência natural, parafisiológica e comum a toda a Humanidade, ainda apresentar a condição da autoconsciência extrafísica avançada enquanto ocorrência-exceção; o paradoxo de poder ocorrer
perda de lucidez na assistência extrafísica realizada pelo projetor consciente; o paradoxo da
subjetividade objetiva das vivências projetivas; a expressão paradoxal “sonho lúcido”; o paradoxo de a projeção semiconsciente poder ampliar a autolucidez da conscin quanto à própria
autopararrealidade.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia; a extrafisicocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia.
Filiologia: a projeciofilia; a lucidofilia; a experimentofilia; a parapsicofilia; a parafenomenofilia; a multidimensionofilia; a paracogniciofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a extrafisicofobia; a parapsicofobia; a autocriticofobia; a espectrofobia; a tanatofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da obnubilação consciencial; a síndrome da dispersão
consciencial; a síndrome da mediocrização; a síndrome da apriorismose; a síndrome da banalização parapsíquica.
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Mitologia: o mito do desenvolvimento projetivo instantâneo.
Holotecologia: a projecioteca; a lucidoteca; a extrafisicoteca; a parafenomenoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Lucidologia; a Obnubilacionologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Projeciografia; a Projeciocrítica; a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Criteriologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin projetora.
Masculinologia: o projetor semiconsciente; o sonâmbulo projetivo; o projetor consciente; o sonhador lúcido; o intermissivista; o pesquisador; o projeciólogo; o parapercepciologista;
o experimentologista; o extrafisicologista.
Femininologia: a projetora semiconsciente; a sonâmbula projetiva; a projetora consciente; a sonhadora lúcida; a intermissivista; a pesquisadora; a projecióloga; a parapercepciologista;
a experimentologista; a extrafisicologista.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
lucidologus; o Homo sapiens atilator; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens perquisitor;
o Homo sapiens vigilans.
V. Argumentologia
Exemplologia: projeção semiconsciente aproveitada = a vivência extrafísica com manutenção parcial da autolucidez, rememorada, registrada, analisada e criticada pelo projetor ou projetora; projeção semiconsciente desperdiçada = a vivência extrafísica com manutenção parcial da
autolucidez, banalizada ou desconsiderada pelo projetor ou projetora.
Culturologia: a cultura da Autolucidologia Extrafísica; a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura da projeciocrítica; a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da hiperacuidade multidimensional.
Estados. De acordo com a Projeciologia, eis, em ordem crescente, a diferenciação de
4 estados alterados de consciência (EACs) relacionados às projeções semiconscientes, capazes de
auxiliar no esclarecimento do tema ao pesquisador interessado:
1. Coincidência: o sonho lúcido desenvolvido no paracérebro do psicossoma, mas dentro do cérebro físico, na condição de coincidência dos veículos de manifestação da consciência,
portanto, sem qualquer projeção consciencial.
2. Inconsciência: o sono extracorpóreo da conscin projetada, experimentando o sonho
extracorpóreo; o sonho lúcido se desenvolvendo dentro do paracérebro do psicossoma projetado,
em projeção consciencial inconsciente.
3. Alheamento: a projeção semiconsciente se manifesta sempre no paracérebro do psicossoma fora do corpo humano; a consciência intrafísica projetada nada detectando sensorialmente quanto à dimensão extrafísica.
4. Semiconsciência: a projeção consciencial semiconsciente, com a consciência detectando, em parte, com as autopercepções, a dimensão extrafísica onde se manifesta na oportunidade.
Indícios. A partir da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, dentre outros, 7 vivências ocorridas durante o sono natural, podendo ser, em muitos casos, indícios de projeções semiconscientes:
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1. Consciexes. Ter autoconsciência de determinadas pessoas no ambiente serem consciexes ou amigos e parentes dessomados.
2. Cronêmica. Ter autoconsciência do horário aproximado durante a vivência e constatar esse fato ao retornar à base física; sensação de estar atrasado e manifestar a necessidade de
voltar imediatamente para a residência, identificando, ao acordar, ter passado realmente do horario pré-estabelecido para o despertamento físico.
3. Deslocamento. Sensação de deslizar com os pés descalços; criação de morfopensenes
de veículos para justificar o autodeslocamento; deslocar-se em velocidade não usual à vigília física ordinária; vivência agradável de voo desimpedido com visão clara de paisagens.
4. Localização. Perceber a mudança de ambiente ou de localização de modo instantâneo.
5. Queda. Sensação de queda abrupta com despertamento físico imediato, sobrevindo,
inclusive, repercussões físicas.
6. Veracidade. Sonho presumivelmente supranormal correspondendo, em alguns
detalhes, a fatos ou eventos além do conhecimento normal do sonhador.
7. Vestuário. Apresentar-se vestido de pijama, de maneira inadequada para o ambiente
ou cenário da vivência onírica.
Reconhecimento. A observação e conhecimento dos indicadores da projeção semiconsciente possibilitam à conscin ampliar a autoconsciência extrafísica no momento exato da manifestação ao reconhecer a ocorrência durante o estado projetado.
Estímulo. As vivências semilúcidas podem ser consideradas fenômenos preliminares, sinais precursores e estímulos para o praticante continuar investindo no desenvolvimento da projetabilidade lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a projeção semiconsciente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
02. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
03. Despertez: Autopercucienciologia; Neutro.
04. Estudo projeciocrítico: Projeciologia; Neutro.
05. Hipoacuidade extrafísica: Autolucidologia; Nosográfico.
06. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
07. Interação energossomaticidade-projetabilidade: Projeciologia; Neutro.
08. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
09. Lucidologia: Autoconscienciologia; Homeostático.
10. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
11. Onirismo: Parapatologia; Nosográfico.
12. Projetor jejuno: Projeciologia; Neutro.
13. Taxologia das projeções conscienciais: Projeciologia; Neutro.
14. Travão da autoprojetabilidade: Projeciologia; Nosográfico.
15. Vigília contínua: Autolucidologia; Homeostático.

A AUTOCONSCIÊNCIA QUANTO À UTILIDADE EVOLUTIVA
DAS EXPERIÊNCIAS EXTRACORPÓREAS, INDEPENDENTE
DO NÍVEL DE LUCIDEZ ALCANÇADO, É IMPRESCINDÍVEL
PARA O AUTODESENVOLVIMENTO DO PROJETOR.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, tira proveito evolutivo das autexperiências projetivas semiconscientes? Quais as ações desenvolvidas visando ampliar o nível de lucidez nas autovivências extracorpóreas?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa; et
al.; 160 p.; 25 E-mails; 58 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 22 websites; glos 179 termos; 60 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 42 a 51.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.114 e 1.115.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 225 a 230, 526, 527 e 529
a 534.

T. L. F.
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PROJECIOFILIA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A projeciofilia é o gosto, apreço, interesse, afinidade, predisposição de
a conscin, homem ou mulher, compreender a importância de vivenciar o fenômeno da projeção
consciente, além de priorizar e se dedicar ao estudo da Ciência Projeciologia, visando a interassistência tarística e a conquista da autoconscientização multidimensional (AM).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para diante;
lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção
em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição filia provém do idioma Grego, philos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agrada”.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Interesse pela Projeciologia. 2. Valorização da projeção consciente.
3. Apreço pela Projeciologia. 4. Gosto pela projeção consciente.
Neologia. As duas expressões compostas projeciofilia incipiente e projeciofilia veterana
são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Desinteresse pela projeção consciente. 2. Desprezo pela Projeciologia. 3. Projeciofobia.
Estrangeirismologia: o Projectarium; a open mind multidimensional proporcionada pela vivência da projeção consciente; a teática da autoconscientização multidimensional full time.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à priorização da projetabilidade lúcida.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Projetabilidade:
passaporte multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de interesse pelo estudo da projeção consciente;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; as assinaturas pensênicas deixadas pelo projetor nas dimensões extrafísicas.
Fatologia: o estudo constante e disciplinado sobre a projeção consciente; o estudo da
cronologia da Ciência Projeciologia; o estudo das fases da projeção consciente; a autodecisão de
investir no desenvolvimento da projetabilidade lúcida; o aprendizado adquirido a partir do estudo
da Projeciologia; a compreensão, a partir de certo patamar evolutivo, de a projeção consciente
tornar-se indispensável e necessária para toda conscin lúcida; a desdramatização do fenômeno da
saída lúcida do corpo; a saturação mental alcançada a partir da leitura de relatos projetivos; a troca de experiências projetivas com outros projetores; a motivação pessoal para aplicar técnicas
projetivas e desencadear o fenômeno da projeção consciente; a priorização da tares; a agenda extrafísica com os alvos projetivos a serem alcançados; os registros auxiliando na interpretação correta do conteúdo do parafenômeno; a repetição da aplicação de técnicas projetivas a fim de alcançar a autonomia na saída fora do corpo; o aprofundamento das autopesquisas otimizado a partir
das projeções conscientes; os registros projetivos ininterruptos, enriquecendo o arquivo pessoal;
a base intrafísica organizada com a finalidade de sair do corpo; o planejamento do projetor para
aumentar a lucidez durante o momento da decolagem do psicossoma; o Curso Integrado de Projeciologia (CIP) e a Escola de Projeção Lúcida (EPL) do Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia (IIPC); as dinâmicas parapsíquicas das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs).
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vivência da projeção de consciência contínua; a identificação do cordão de prata; o autesforço contínuo para
o desenvolvimento projetivo; a valorização das conquistas das primeiras experiências projetivas;
o fim do sonambulismo evolutivo; o impacto da primeira projeção consciente lúcida autocomprovando a vida após a dessoma, desfazendo a monovisão materiológica; a certeza íntima da sobrevivência da consciência após a dessoma; a autoconscientização a partir da vivência da projeção
consciente vexaminosa mostrando a necessidade e a responsabilidade de fazer assistência; a manutenção da amizade entre a conscin projetora e os amparadores extrafísicos através do trabalho
assistencial conjunto; a conduta cosmoética da conscin projetora no extrafísico; a discriminação
da aura projetiva; as parapercepções da conscin projetada; o autabraço; a autobilocação; a autopermeabilidade; a vivência de parafenômenos; os banhos energéticos pós-projetivos; a possibilidade de conscins projetoras afinizadas se encontrarem no extrafísico; o reencontro com parentes
e amigos dessomados; a autoconscientização multidimensional (AM); a projeção pelo mentalsoma; a cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projeção consciente–interassistência; o sinergismo leitura de relatos projetivos–aplicação de técnicas projetivas; o sinergismo abertismo consciencial–
–projetabilidade lúcida; o sinergismo conscin projetora cosmoética–amparador extrafísico; o sinergismo projetor consciente–docente de Conscienciologia; o sinergismo projetivo flexibilidade
energossomática–equilíbrio psicossomático; o sinergismo agenda projetiva–lucidez extrafísica.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao desenvolvimento projetivo;
o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao desenvolvimento projetivo.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida (PL); a teoria do corpo objetivo.
Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica da imersão projetiva; as técnicas de rememoração da projeção consciente; a técnica do estado vibracional; a técnica da autorganização
consciencial; a técnica da projeção energética; a técnica da expansão das energias conscienciais
(ECs).
Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos do estado vibracional sobre o energossoma; os efeitos das primeiras experiências projetivas sobre a motivação de produzir novas experiências; o efeito da vivência da projeção consciente transparecer na recin da conscin projetora.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela projetabilidade lúcida.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo motivação para a aplicação de técnica projetiva–
–disciplina na aplicação de técnica projetiva–projeção consciente alcançada; o ciclo estudo–
–vivência projetiva–projeciografia–projeciocrítica–publicação.
Enumerologia: o autodidatismo; a automotivação; o autabertismo; a autopriorização;
a autodisciplina; a autovivência; a autocomprovação.
Binomiologia: o binômio desinteresse pela projeção consciente–recesso projetivo;
o binômio interesse pela projeção consciente–experimento projetivo; o binômio teoria-prática;
o binômio estudo-autexperimentação; o binômio experiência-aprendizagem; o binômio lucidez
extrafísica–rememoração posterior; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica.
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Interaciologia: a interação amparando-amparador; a interação cérebro-paracérebro;
a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação reciclagem intraconsciencial–projeção consciente; a interação domínio das energias–projeção consciente; a interação autodesassédio–projeção consciente; a interação interassistência–projeção consciente.
Trinomiologia: o trinômio rememoração-projeciografia-projeciocrítica; o trinômio dedicação ao estudo da projeciologia–treinamento com as técnicas projetivas–experiência projetiva.
Polinomiologia: o polinômio EV–tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o polinômio volição-intenção-decisão-determinação.
Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo vida
projetiva / vida intrafísica; o antagonismo psicosfera projetiva / vida humana trancada; o antagonismo autoparapsiquismo lúcido / cascagrossismo; o antagonismo materialismo / multidimensionalidade; o antagonismo autocerteza / achismo; o antagonismo euforia pós-projetiva / ressaca
energética pós-projetiva; o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a pessoa sai de si, mais se conhece.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicado ao estudo e desenvolvimento projetivo.
Filiologia: a projeciofilia; a parafenomenofilia; a neofilia; a priorofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a expectrofobia; a profilaxia da tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome de hipomnésia.
Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a fenomenoteca; a mentalsomatoteca;
a interassistencioteca; a convivioteca; a parapsicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Mentalsomatologia; a Multidimensiologia; a Autodidaticologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia;
a Interassistenciologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin trancada; a conscin projetora; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptor; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens semiconsciex.
V. Argumentologia
Exemplologia: projeciofilia incipiente = o interesse da conscin motivada, porém não
disciplinada o suficiente para desencadear experimentos projetivos em série; projeciofilia vetera-
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na = o interesse da conscin motivada e disciplinada o suficiente para desencadear experimentos
projetivos em série.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida.
Classificação. Conforme a Projeciologia, a projetabilidade pode ser classificada em duas categorias:
1. Humana. A projetabilidade da conscin, deixando o soma na dimensão intrafísica e se
manifestando nas dimensões extrafísica ou mental.
2. Extrafísica. A projetabilidade da consciex, deixando o psicossoma na dimensão extrafísica e se manifestando na dimensão mental.
Bloqueadores. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10
variáveis bloqueadoras mais comuns do desenvolvimento projetivo:
01. Anticosmoética. A ausência do código pessoal de Cosmoética.
02. Autossugestão negativa. A manutenção diária de pensamentos negativos “isso não
é pra mim”, “eu nunca vou conseguir sair lúcido do corpo”.
03. Cascagrossismo. A falta de domínio e flexibilidade das energias.
04. Desmotivação. A despriorização e desmotivação para a saída do soma.
05. Desorganização. A rotina pessoal desorganizada, mantendo a conscin sem espaço
mental para pensar na projeção consciente.
06. Fechadismo consciencial. A ausência de autocrítica e universalismo, gerados a partir de dogmas e doutrinação.
07. Ignorância. A falta de conhecimento aprofundado sobre a ciência Projeciologia
e sobre o fenômeno da saída fora do corpo.
08. Indisciplina mental. A necessidade de reeducação dos pensamentos e do controle
da atenção saltuária.
09. Projeciofobia. O medo de sair do soma.
10. Vida atribulada. A agenda intrafísica lotada de compromissos, sem tempo durante
as 24 horas do dia para aplicar técnica projetiva.
Propulsores. Conforme a Autexperimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
10 fatores propulsores da projeciofilia:
01. Agenda projetiva. A manutenção de agenda extrafísica com alvos motivadores.
02. Amparador. O interesse pela assistência e consequente companhia de amparador de
função.
03. Aprendizado. As descobertas extrafísicas relacionadas a si próprio ou a algum assunto de pesquisa.
04. Autocomprovação. A curiosidade sadia de querer experimentar as sensações produzidas durante a projeção consciente na descoincidência do soma e na dimensão extrafísica.
05. Estudo. A leitura de livros técnicos e de relatos sobre a projeção consciente.
06. Relatos. A conversa sobre experiências projetivas com outros projetores.
07. Resultados. A identificação de resultados projetivos das próprias atuações extrafísicas.
08. Vida organizada. A conscin com rotina organizada, mantendo o hábito de estudo
e prática da projeção consciente.
09. Vivência. Cursos ou dinâmicas parapsíquicas visando a vivência da projetabilidade.
10. Volitação. Lembrança de volitação e autorrecomposição energética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a projeciofilia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
05. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
06. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
07. Cronologia da Projeciologia: Historiologia; Neutro.
08. Efeito do estado vibracional: Energossomatologia; Homeostático.
09. Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
10. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
11. Limpidez mental: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
13. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
15. Senso de multidimensionalidade pessoal: Parapercepciologia; Neutro.

A PROJECIOFILIA DINAMIZA A EVOLUÇÃO DA CONSCIN
LÚCIDA, INTERESSADA NA INTERASSISTÊNCIA, AO VIVENCIAR A PROJEÇÃO CONSCIENTE E, ASSIM, ALCANÇAR A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identificou se possui perfil projeciofílico? Investe no estudo e desenvolvimento projetivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 291.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 79 a 82, 107 a 111, 113 a 115, 346 a 348, 357 a 360 e 393 a 397.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 165 e 632.
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PROJECIOGRAMA
(PROJECIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O projeciograma é a planilha técnica utilizada pela conscin projetora, homem ou mulher, para pesquisar, mensurar, identificar e avaliar a evolução do padrão de qualidade
das projeções conscientes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para diante;
lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção
em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição grama vem do idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática”.
Sinonimologia: 1. Instrumento aferidor da qualidade projetiva. 2. Instrumento de análise qualitativa projeciológica. 3. Instrumento métrico projeciológico.
Neologia. O vocábulo projeciograma e as duas expressões compostas projeciograma
primário e projeciograma avançado são neologismos técnicos da Projeciometrologia.
Antonimologia: 1. Invexograma. 2. Proexograma. 3. Holopensenograma.
Estrangeirismologia: o Projectarium; o upgrade contínuo no aperfeiçoamento projetivo; o mapeamento da performance projetiva; a qualificação do know-how projetivo; a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualificação da projetabilidade lúcida.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autoconsciencialidade. Quem expande a Projetabilidade Lúcida (PL), aumenta a autoconsciencialidade e, consequentemente, melhora a qualificação holopensênica ao redor de si”.
2. “Autofiex. O autoparapsiquismo comanda a autofiex. Para o tenepessista chegar
à ofiex, o gargalo principal é a autovivência da Projetabilidade Lúcida (PL)”.
3. “PL. O fenômeno da projeção consciente é de importância singular para a consciência humana porque a remete, temporariamente, à sua paraprocedência para onde retornará ao desativar o soma. Através da Projetabilidade Lúcida (PL), a consciência pode atualizar os seus
compromissos proexológicos assumidos antes da ressoma”.
Unidade. A unidade de medida prática da autoconsciencialidade é a projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projeção consciente; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene da base intrafísica propício à projetabilidade lúcida; a explicitação do holopensene da
autocientificidade aplicada às projeções conscientes.
Fatologia: o projeciograma; a aferição do aperfeiçoamento e da desenvoltura do projetor
no decorrer da sequência dos experimentos projetivos; a comparação entre os experimentos projetivos pessoais; a comparação entre a autopararrealidade durante o experimento projetivo e a autorrealidade intrafísica; o autodidatismo projetivo da conscin lúcida; a base intrafísica organizada
facilitando a vivência das projeções conscientes; a base intrafísica blindada; a organização da vida
intrafísica do projetor facilitando a aplicação das técnicas projetivas; a agenda projetiva; a descrição minuciosa das projeções conscientes no diário projetivo; o diário projetivo utilizado qual fonte de pesquisa; o projeciograma mostrando à conscin projetora a importância de registrar os detalhes das projeções conscientes no diário projetivo; o projeciograma contribuindo para a melhoria
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da qualidade das projeções conscientes; as possíveis evidências confirmadoras das vivências projetivas; a pesquisa sobre a qualidade da projetabilidade lúcida; a leitura e o estudo detalhado dos
registros sobre as autoprojeções conscientes; a leitura e o estudo perspicaz das publicações sobre
as heteroprojeções conscientes; a descrição das singularidades da projeção consciente sendo material de análise para a melhoria do desenvolvimento projetivo; o projeciograma facilitando ao
projetor identificar os acertos e corrigir os erros recorrentes durante as projeções conscientes;
a avaliação periódica das projeções conscientes diminuindo a incidência de paragafes; o armazenamento de registros projetivos no intrafísico possibilitando a análise do desempenho da conscin
projetora no extrafísico; os qualificadores da projeção consciente; a melhora no nível de lucidez
das projeções conscientes; a interpretação crítica das rememorações projetivas; as reciclagens intraconscienciais (recins) repercutindo na melhora do padrão das projeções conscientes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o emprego da sinalética energética e parapsíquica pessoal no momento da aplicação do projeciograma na análise
dos registros projetivos; o esforço na autopesquisa projetiva conquistando o apoio de amparador
extrafísico; a melhoria no padrão das projeções conscientes permitindo ficar mais tempo com lucidez no extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;
o sinergismo qualificação das projeções conscientes–aperfeiçoamento nas parapercepções.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da autopesquisa; o princípio
do autesforço evolutivo; o princípio do autesforço insubstituível; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à melhoria da performance da conscin projetora nas projeções conscientes.
Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria do corpo objetivo; a teoria da projetabilidade lúcida (PL).
Tecnologia: a técnica do diário projetivo; a técnica da agenda projetiva; a técnica da
avaliação das projeções pelo projeciograma; a técnica de conformação projetiva pela confrontação dos fatos com os parafatos; a técnica da imersão projetiva; a técnica da desassim; a técnica
dos 20 EVs diários; a técnica do detalhismo aplicada ao projeciograma.
Voluntariologia: os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da
Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia.
Efeitologia: o efeito de a aplicação do projeciograma nos registros projetivos resultar
no aumento da lucidez extrafísica no projetor; o aperfeiçoamento de a qualidade nas projeções
lúcidas produzir o efeito crescente das rememorações projetivas; o efeito de o uso do projeciograma propiciar o aumento da motivação na conscin projetora para continuar aperfeiçoando
a projetabilidade.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas com o estudo do conteúdo dos relatos projetivos a partir da aplicação do projeciograma; as neossinapses adquiridas e reforçadas com a releitura dos registros das projeções conscientes do diário projetivo.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo vivência projetiva–registro projetivo–avaliação diagnóstica–reciclagem intraconsciencial (recin); o ciclo do projeciograma experimento-registro-investigação-constatação-comparação.
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Enumerologia: a jejunice projetiva; o estudo projetivo; o método projetivo; a disciplina
projetiva; a aferição projetiva; a avaliação projetiva; o veteranismo projetivo. O autesforço; a autorganização; os registros; a replicação; a autopesquisa; a autocomprovação; o autaperfeiçoamento.
Binomiologia: o binômio persistência-resultados; o binômio projeções conscientes qualificadas–registro detalhado; o binômio autoconcentração mental–atenção dividida; o binômio
lucidez-priorização; o binômio autopesquisa-autoconhecimento; o binômio autopercepção-parapercepção; o binômio rememoração fragmentária–rememoração em bloco.
Interaciologia: o projeciograma explicitando a interação cérebro-paracérebro; a interação projeciograma–nível de lucidez; a interação esforço individual–rendimento evolutivo.
Crescendologia: o crescendo intrafísico-extrafísico; o crescendo cronológico lucidez
extrafísica–rememoração projetiva; o crescendo projeção semiconsciente–projeção lúcida pelo
psicossoma–projeção lúcida pelo mentalsoma; o crescendo pesquisa intrafísica–parapesquisa
multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio saber ouvir (paraouvidos)–saber enxergar (paraolhos)–saber
interpretar (paraintenção); o trinômio autodiscernimento-parafatos-interpretação; o trinômio experimento projetivo–projeciografia–projeciocrítica; o trinômio método-disciplina-projeção; o trinômio autorganização-autodeterminação-autorresultado; o trinômio autesforço-registro-autopesquisa; o trinômio autesforço-aferição-avaliação.
Polinomiologia: o polinômio registro-desenvoltura-qualidade-veteranismo; o polinômio
estudos projeciológicos–experimentos projetivos–aplicação do projeciograma–qualificação projetiva; o polinômio registro-avaliação-reflexão-autoconhecimento.
Antagonismologia: o antagonismo ação intrafísica / ação extrafísica; o antagonismo
abordagem intrafísica / abordagem extrafísica; o antagonismo hipnagogia / hipnopompia; o antagonismo obnubilação / lucidez; o antagonismo vida trancada / vida projetiva; o antagonismo
materialismo / autoconscientização multidimensional (AM); o antagonismo registro projetivo
imediato / postergação dos registros projetivos; o antagonismo realidade intrafísica / pararrealidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a melhoria do desempenho extrafísico da conscin projetora exigir esforço intrafísico; o paradoxo de a projeção consciente com duração de poucos
minutos poder proporcionar paraconhecimento amplo; o paradoxo de a técnica da saturação
mental projetiva exigir a técnica da tábula rasa do projetor no extrafísico para captar neoideias
e vivenciar parafenômenos.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia; a autopesquisocracia.
Legislogia: a lei da Projeciologia; a lei do maior esforço aplicado à qualificação das
projeções conscientes.
Filiologia: a projeciofilia; a registrofilia; a pesquisofilia; a autocriticofilia; a neofilia;
a assistenciofilia; a evoluciofilia; a multidimensiofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; a extrafisicofobia; a espectrofobia; a projeciofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial dificultando a realização dos registros projetivos.
Mitologia: o mito de o desenvolvimento projetivo ocorrer sem autesforço.
Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a energoteca; a pesquisoteca; a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciometrologia; a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Cosmoeticologia; a Extrafisicologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia;
a Exemplarismologia; a Experimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
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Masculinologia: o projetor consciente; o pesquisador; o sistemata; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o acoplamentista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a projetora consciente; a pesquisadora; a sistemata; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a acoplamentista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
scientificus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: projeciograma primário = o da conscin projetora jejuna; projeciograma
avançado = o da conscin projetora veterana.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da Autopesquisologia projetiva.
Variáveis. Concernente à Cronologia, eis, em ordem alfabética, 64 questões de avaliação para aferir a qualidade da projetabilidade lúcida pessoal, agrupadas de acordo com as 5 fases
do ciclo projetivo da conscin, homem ou mulher:
A. Vigília física anterior:
01. Condição meteorológica. Como se encontrava a condição atmosférica antes da projeção consciente?
02. Estado consciencial. Quanto ao estado consciencial, você se percebeu tranquilo,
motivado, despreocupado, ou identificou estado íntimo diferente?
03. Estado fisiológico. Do ponto de vista fisiológico, o soma encontrava-se repousado,
cansado, saudável ou doente?
04. Posição. Qual posição física adotou para a projeção consciente?
05. Técnica. Aplicou técnica projetiva? Qual?
B. Exteriorização da consciência:
06. Aura. Percebeu a aura projetiva e discriminou os respectivos sinais personalíssimos?
07. Ballonnement. Sentiu a sensação de expansão física ou ballonnement?
08. Bradicinesia. Experienciou a bradicinesia extrafísica?
09. Consciência dupla. Ocorreu a consciência dupla no momento da descoincidência
dos veículos de manifestação?
10. Decolagem. A decolagem do psicossoma foi consciente, semiconsciente ou inconsciente?
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11. Despertamento. O despertamento extrafísico ocorreu de modo lento, súbito, voluntário ou assistido por amparador?
12. Entorpecimento. Verificou a ocorrência de entorpecimento físico?
13. EV. Conseguiu instalar o estado vibracional no momento da descoincidência dos veículos de manifestação?
14. Hipnagogia. Acompanhou lúcido(a) a passagem pela hipnagogia?
15. Lapso. Passou pela parapsicolepsia ou lapso de lucidez no momento da decolagem
do psicossoma?
16. Posição. Após a descoincidência do psicossoma, permaneceu na mesma posição somática ou assumiu outra posição na dimensão extrafísica?
17. Respiração. Constatou durante a decolagem do psicossoma não haver a necessidade
de respirar na dimensão extrafísica? Como se sentiu?
18. Visão. Vivenciou a visão dupla ou a visualização simultânea dos ambientes físico
e extrafísico?
C. Período extrafísico da consciência:
19. Abordagem. Identificou presença de consciexes na base física? Foi possível fazer
a abordagem extrafísica?
20. Absorção de energia. Absorveu energias extrafísicas? Foi plausível perceber o padrão
das energias?
21. Assistência. Participou de assistência durante a projeção consciente?
22. Atenção. Como estava a atenção extrafísica? Fixada ou dispersa?
23. Autobilocação. Conseguiu produzir a autobilocação e observar o próprio soma?
24. Autotransfiguração. Foi possível modificar a aparência do psicossoma?
25. Comunicação. Qual tipo de comunicação extrafísica aconteceu? Chegou a experimentar a telepatia ou o conscienciês?
26. Consciex. Estabeleceu algum tipo de contato com consciex?
27. Cordão. Percebeu o cordão de ouro, a ligação energética existente entre a paracabeça do psicossoma e o mentalsoma?
28. Corrente de energia. Percebeu ocorrência de correntes de energias extrafísicas?
Sentiu repercussões?
29. Desempenho. Participou de algum evento no extrafísico? Como estava o desempenho pessoal?
30. Elasticidade. Experimentou a elongação do psicossoma?
31. Energossoma. Foi possível examinar a espessura e a pulsação do cordão de prata,
e ele próprio?
32. Fenômeno. Verificou a ocorrência de algum fenômeno durante o período da projeção consciente?
33. Hiperacuidade. Qual o percentual de lucidez apresentado durante a experiência projetiva?
34. Ideias. Ocorreu a captação de ideia avançada? Qual?
35. Inaudibilidade. Experimentou o fenômeno da inaudibilidade extrafísica?
36. Influência. Sentiu alguma influência extrafísica, seja positiva ou negativa?
37. Inspeção. Conseguiu fazer a inspeção extrafísica da base física? Como foi?
38. Invisibilidade. Identificou se estava invisível na dimensão extrafísica? Percebeu
a presença de consciexes no ambiente, invisíveis a você?
39. Liberdade. Conseguiu volitar com liberdade na dimensão extrafísica?
40. Localização. Identificou em qual ambiente extrafísico se encontrava projetado(a)?
41. Luminosidade. Observou a luminosidade do próprio psicossoma?
42. Mentalsoma. Percebeu-se enquanto fora do soma na condição de ponto lúcido de
energias?
43. Parapedagogia. Participou de atividades parapedagógicas no ambiente extrafísico?
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44. Parapermeabilidade. Conseguiu atravessar formações materiais intrafísicas? E formações extrafísicas? Como se sentiu?
45. Psicossoma. Verificou a forma humanoide do psicossoma?
46. Retrocognição. Conseguiu desencadear autorretrocognições sadias, enquanto se encontrava projetado(a) lúcido(a)?
47. Traje. Qual tipo de traje extrafísico estava vestindo?
48. Veículo. Identificou se a decolagem foi de psicossoma ou de mentalsoma?
49. Velocidade. A velocidade de deslocamento do psicossoma no extrafísico era lenta,
normal, intermediária ou supranormal?
50. Visão. Identificou o tipo de visão extrafísica que vivenciou?
51. Volitação. Experimentou volitar dentro da base física e depois sair nos espaços distantes?
D. Interiorização da consciência:
52. Causa. Qual a causa do retorno à base física?
53. Despertamento. O despertamento físico foi natural, imediato ou lento?
54. Hipnopompia. Percebeu a passagem pelo estado de hipnopompia?
55. Interiorização. O retorno à base física foi consciente, inconsciente, imposto ou súbito?
56. Motivo. Quais foram os motivos do despertamento físico?
57. Posição. Quanto a posição de interiorização do psicossoma, ela ocorreu sobre o soma, a partir da lateral direita, da lateral esquerda, pelas costas, pela cabeça ou pelos pés?
58. Retorno. Após o retorno ao soma, continuou a projeção consciente na base física,
interiorizou no soma, entrou em sono natural, ocorreu o sono extrafísico ou começou a sonhar?
59. Soma. A interiorização da consciência no corpo físico foi consciente, semiconsciente ou inconsciente?
E. Vigília física posterior:
60. Climatologia. Como se encontrava a condição atmosférica depois da projeção consciente?
61. Cronologia. Qual o horário de início e término da projeção consciente?
62. Estado consciencial. Como estava o seu estado consciencial após a experiência projetiva?
63. Estado fisiológico. Como se apresentou o estado fisiológico após a projeção consciente?
64. Rememoração. A rememoração da projeção consciente foi em bloco ou fragmentária?
Usabilidade. Conforme a Projeciologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 5 etapas
importantes no estudo das projeções conscientes, para a conscin, homem ou mulher, interessada
na aplicação do projeciograma:
1. Registro. Registrar no diário projetivo as projeções conscientes rememoradas.
2. Projeciocrítica. Realizar o estudo projeciocrítico das experiências selecionadas.
3. Aplicação do projeciograma. Aplicar as questões relativas às variáveis do projeciograma para cada projeção selecionada.
4. Avaliação das respostas do projeciograma. Avaliar as respostas do projeciograma
para conhecer a própria realidade projetiva, tanto os aspectos da projeção consciente já desenvolvidos, quanto aqueles a serem aperfeiçoados.
5. Comparação. Comparar os resultados dos projeciogramas obtidos entre as projeções
conscientes atuais e as anteriores, mensurando o desenvolvimento da qualidade projetiva lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o projeciograma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Agenda projetiva: Projeciologia; Homeostático.
04. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
06. Deslumbramento projetivo: Projeciologia; Nosográfico.
07. Estudo projeciocrítico: Projeciologia; Neutro.
08. Extrafisicalidade: Multidimensiologia; Neutro.
09. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
10. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
11. Nível de lucidez: Autolucidologia; Homeostático.
12. Paragafe: Extrafisicologia; Nosográfico.
13. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
14. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
15. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.

O PROJECIOGRAMA É FERRAMENTA DE PESQUISA AFERIDORA DO PADRÃO DE QUALIDADE DAS PROJEÇÕES
CONSCIENTES DA CONSCIN INTERESSADA NA AUTEVOLUÇÃO E REQUINTE DA AUTOPROJETABILIDADE LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe no desenvolvimento projetivo? Conhece
o padrão, a qualidade e a interatividade das experiências projetivas pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 173, 196 e 1.310.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 117, 398, 399, 414, 415, 417, 421, 492 a 511, 514 a 517, 520 a 522, 526, 529 a 533, 537, 538, 565 a 571,
615 a 622, 628 a 633 e 638 a 642.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander
Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24
termos.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 22,
23, 28, 43 a 45, 93 a 98, 103, 104, 161 a 166 e 186 a 188.
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PROJECIOMETRIA
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Projeciometria é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas das medidas de extensão, profundidade e consequências evolutivas do nível de projetabilidade lúcida das consciências.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para diante,
lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção
em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição metria provém igualmente do idioma Latim, metrum, “medida de algum verso”, e este do
idioma Grego, metron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”.
Sinonimologia: 1. Ciência da medição projeciológica. 2. Ciência das medidas projetivas. 3. Projeciometrologia. 4. Avaliação da projetabilidade da consciência. 5. Exame acurado da
qualidade projetiva. 6. Dissecção analítica projetiva.
Neologia. As 3 expressões compostas Projeciometria, Projeciometria Elementar e Projeciometria Avançada são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Acriticismo projetivo. 2. Antianálise projetiva. 3. Atecnicidade
projeciológica. 4. Projetabilidade displicente. 5. Projetabilidade dispersiva.
Estrangeirismologia: o checkup projetivo; o acid test do nível da autoprojetabilidade;
a avaliação do background projetivo; a análise da performance projetiva; a verificação do knowhow projetivo; o exame crítico do curriculum vitae do projetor; o Projectarium; o Pesquisarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à medida da projetabilidade da consciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Projeciometria; os parapensenes; a parapensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da autocientificidade
aplicada às pesquisas projetivas.
Fatologia: o exame avaliativo da projetabilidade da consciência; a mensuração do nível
de projetabilidade pessoal; a anatomização das paravivências indicando a capacidade projetiva da
conscin; a dissecção analítica dos autodesempenhos projetivos; o descortino da competência projetiva da conscin; a checagem realista do próprio nível projetivo; a identificação dos desafios projetivos a serem superados; a aferição dos resultados projetivos alcançados; a análise e interpretação pesquisística dos autexperimentos projetivos; os indicadores qualiquantitativos do desenvolvimento da projetabilidade; o diagnóstico das próprias habilidades e inabilidades projetivas; a dissecção das próprias limitações e potenciais projetivos; a autoinvestigação projeciométrica apontando as inexperiências projetivas a superar; a identificação das distorções nas parapercepções
projetivas; a profilaxia da banalização dos autexperimentos projetivos; os relatos projetivos detalhistas enquanto instrumento de pesquisa projeciométrica; as estatísticas projetivas; a Inventariologia das autovivências projetivas; a retrospectiva do conjunto de autexperiências extrafísicas registradas; o projeciograma enquanto medida do padrão das autoprojeções conscienciais; os dados
projeciológicos sistematicamente acumulados; o levantamento de dados projetivos; a análise autocrítica das paravivências; a capacidade cognitiva de auto e heterointerpretação parafenomenológica; o cotejo entre as auto e heterovivências projetivas; as vivências projetivas enquanto acervo
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parafatuístico nas autavaliações conscienciométricas; os testes conscienciométricos aplicados na
avaliação projeciométrica; o autodidatismo projeciológico contínuo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o aprimoramento
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as manifestações extrafísicas da consciência intrafísica; a Parafenomenologia vivenciada; o autexame projetivo; a lucidez da conscin projetada
influindo nas análises projeciométricas posteriores; a Projeciometria contribuindo para a melhoria
dos autodesempenhos extrafísicos; o acúmulo de experiências extrafísicas enriquecendo a Projeciometria; a ampliação da autoconfiança nas autoprojeções; o balanço permanente da própria vida
multidimensional; as reações naturais da conscin nas manifestações fora do soma; o parapsiquismo no estado projetado superior ao parapsiquismo manifestado na vigília física ordinária; a autocrítica projetiva qualificada por meio das autexperimentações extrafísicas continuadas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da quantidade com qualidade; o sinergismo competências-resultados; o sinergismo Projeciometria–desenvolvimento projetivo; o sinergismo disciplina-registro-pesquisa; o sinergismo mentalsomático análise-síntese; o sinergismo autocognição
maior–acerto maior.
Principiologia: o princípio de a autopesquisa servir de base para o desenvolvimento da
autoprojetabilidade; o princípio da descrença (PD); o princípio pesquisístico de quem procura
acha; o princípio dos fatos orientarem as pesquisas; o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da qualificação; o princípio da
acumulabilidade cognitiva.
Teoriologia: a teoria e a prática da projetabilidade da consciência; a teoria do holossoma; a teoria do autoconhecimento evolutivo.
Tecnologia: as técnicas projeciométricas; o emprego de planilhas técnicas nas pesquisas projeciométricas; as técnicas estatísticas; a conjugação das técnicas do detalhismo e da
exaustividade aplicadas à Projeciometria; as técnicas projetivas em geral; a técnica dos questionamentos; as técnicas de autajuste fino; a técnica da criticidade cosmoética.
Laboratoriologia: o labcon; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas;
o laboratório conscienciológico de Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da
Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia;
o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Pesquisologia.
Efeitologia: os efeitos da Autoprojeciometria Evolutiva; o efeito motivador das autoinvestigações projeciométricas; os efeitos potencializadores da autoconstatação realística do próprio nível projetivo; a evitação dos efeitos nocivos das análises superficiais; o efeito dos autodesempenhos projetivos constantes e prolongados; os efeitos evolutivos das autopesquisas projetivas; os efeitos intrafísicos das ações extrafísicas; os efeitos autorrecicladores das pesquisas multidimensionais.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do escrutínio dos autexperimentos projetivos; a postura paracientífica propícia à criação de paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem–reavaliação aplicado ao desenvolvimento projetivo; o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento;
o ciclo comprovações-investigações-teorizações; o ciclo vivência projetiva–registro detalhado–
–interpretação do conteúdo–análise autocrítica; o ciclo autocrítica projetiva–hipóteses pesquisísticas–descobertas intraconscienciais; o ciclo virtuoso experiência projetiva–achados instigantes–catálise automotivacional.
Enumerologia: a frequência das autovivências projetivas; os registros sistemáticos de
autovivências projetivas; a amplitude do acervo de autovivências projetivas; a monitoria do de-
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senvolvimento das autovivências projetivas; a análise comparativa das autovivências projetivas;
a relevância do conteúdo das autovivências projetivas; o saldo evolutivo das autovivências projetivas.
Binomiologia: o binômio Projeciometria-Projecioterapia; o binômio autoconhecimento-heteroconhecimento; o binômio cognição-paracognição; o binômio parafatuísticas-paracasuísticas; o binômio autocrítica projeciológica–autossegurança.
Interaciologia: a interação Conscienciometria-Projeciometria; a interação faculdades
mentais–percepções extrassensoriais; a interação amparador-amparando na expansão da autocrítica projetiva.
Crescendologia: o crescendo estatístico dos próprios esforços projetivos; o crescendo
das autexperimentações extrafísicas; o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno criticado–conteúdo compreendido.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivos-resultados; o trinômio autoinvestigação-autodiscernimento-autoconscientização; o trinomio curiosidade-automotivação-perseverança;
o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio observações cuidadosas–análises minuciosas–conclusões fidedignas; o trinômio detalhismo-hiperacuidade-autocrítica; o trinômio cognições-habilidades-atitudes.
Polinomiologia: o polinômio extensão-qualidade-quantidade-continuidade; o polinômio
aferimétrico intensidade-frequência-duração-amplitude dos experimentos projetivos; o polinômio
registro-mapeamento-classificação-interpretação da Parafenomenologia Projetiva vivenciada;
o polinômio planejamento-consecução-avaliação-correção; o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem.
Antagonismologia: o antagonismo desenvolvimento projetivo / recesso projetivo; o antagonismo detalhismo / displicência; o antagonismo organização / desorganização; o antagonismo diligência / indiferença; o antagonismo dissecção analítica / acriticismo; o antagonismo curiosidade investigativa / apatia pesquisística; o antagonismo interesse neofílico / preguiça mental.
Politicologia: a projeciocracia; a pesquisocracia.
Legislogia: as leis da Projeciologia; a lei do maior esforço aplicada às pesquisas projetivas; a lei do aperfeiçoamento contínuo aplicada ao desenvolvimento projetivo.
Filiologia: a parafenomenofilia; a registrofilia; a pesquisofilia; a cogniciofilia; a criticofilia; a analiticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a estatisticofobia; a tecnofobia; a conscienciometrofobia.
Sindromologia: a síndrome da aprimorismose dificultando a análise projeciométrica.
Mitologia: o mito da evolução espontânea, natural, sem esforço.
Holotecologia: a parapsicoteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a arquivoteca; a analitocoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciometria; a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocrítica; a Parafatuística; a Inventariologia; a Experimentologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o experimentador; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a experimentadora; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: Projeciometria Elementar = a avaliação das medidas de extensão, profundidade e consequências evolutivas das experiências extrafísicas do projetor principiante; Projeciometria Avançada = a avaliação das medidas de extensão, profundidade e consequências evolutivas das experiências extrafísicas do projetor veterano.
Culturologia: a cultura da autopesquisa projetiva.
Variáveis. Sob a ótica da Experimentologia, eis, ordenadas alfabeticamente, pelo menos
40 variáveis relacionadas ao universo das pesquisas projeciométricas, passíveis de indicar a tecnicidade e nível de projetabilidade do experimentador:
01. Agendex. Alvos mentais projetivos alcançados.
02. Ambientex. Ambientes extrafísicos visitados.
03. Assistenciologia. Participações em assistências extrafísicas.
04. Atributologia. Vivências relativas aos atributos do psicossoma.
05. Aura projetiva. Sinais precursores da projeção mapeados.
06. Climatização. Umidade relativa do ar e temperatura ambiente durante as projeções.
07. Comunicação. Vivências relativas à comunicação extrafísica.
08. Condição. Estados fisiológicos e conscienciais identificados antes e após a projeção.
09. Contexto. Data e local dos experimentos projetivos.
10. Cronologia. Horário inicial e final dos experimentos.
11. Decolagem. Tipos de decolagem e de interiorização do psicossoma vivenciados.
12. Descoincidência. Percepções relativas à decolagem e interiorização do psicossoma.
13. Despertamento. Tipos de despertamento pós-projetivo percebidos.
14. Diário. Registros detalhados das autovivências projetivas.
15. Emocionalismo. Estados emocionais manifestados durante as projeções.
16. Energossomática. Vivências energéticas fora do soma.
17. Extrapolação. Extrapolacionismos projetivos experimentados.
18. Gescon. Neoconstructos produzidos a partir das vivências projetivas.
19. Holochacralidade. Vivências relativas ao cordão de prata.
20. Holossomática. Veículos conscienciais utilizados.
21. Impactoterapia. Vivências extrafísicas impactoterápicas.
22. Jejunice. Inabilidades e inexperiências projetivas identificadas.
23. Meteorologia. Condições meteorológicas durante a projeção.
24. Paracontatos. Contatos extrafísicos estabelecidos.
25. Paracuidade. Níveis de lucidez extracorpórea manifestados.
26. Parafenomenologia. Fenômenos projetivos experimentados.
27. Paragafes. Imaturidades extrafísicas manifestadas.
28. Parapedagogia. Partipação em atividades parapedagógicas extrafísicas.
29. Parapercepciologia. Percepções extrafísicas experimentadas.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Parapesquisa. Estudos extrafísicos realizados.
Parapreceptoria. Percepções relativas à monitoria extrafísica durante as projeções.
Parapsiquismo. Vivências relativas ao parapsiquismo extracorpóreo.
Paratecnologia. Vivências relativas à tecnologia extrafísica.
Projeção. Tipos de projeção experimentados.
Reciclagem. Reperspectivações promovidas a partir das vivências projetivas.
Rememoração. Tipos identificados de rememoração pós-projetiva.
Resultado. Saldo evolutivo dos autexperimentos projetivos.
Soma. Posição física antes e após a projeção.
Tecnologia. Técnicas projetivas aplicadas.
Xenofrenia. Estados alterados de consciência (EAC) naturais experienciados.

Escalas. Segundo a Projeciologia, eis, em ordem funcional, 4 escalas conscienciais a serem consideradas pelo projetor ou projetora nas autavaliações projeciométricas:
1. Escala da lucidez da consciência projetada: o grau de lucidez manifestado pela
conscin projetada na dimensão extrafísica, variando de experiência para experiência.
2. Escala de observação da consciência projetada: as percepções extrafísicas influenciadas pelo sistema pessoal de referências.
3. Escala dos contatos extrafísicos: os encontros conscienciais, contatos visuais, ou táteis, com outros seres, fora do corpo humano.
4. Escala do estado da autoconsciência contínua: a medida do progresso intraconsciencial ao longo do tempo. A escala abrange, demarca e afere o período evolutivo específico da
consciência compreendido entre o nível hominal até a desativação do psicossoma, quando alcança
a condição de Consciência Livre ou CL.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Projeciometria, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autavaliação sintética: Autoconscienciogramologia; Homeostático.
04. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
05. Autochecagem indispensável: Autexperimentologia; Homeostático.
06. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
07. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Instância de avaliação: Conscienciometrologia; Neutro.
10. Medida exaustiva: Exaustivologia; Neutro.
11. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Parapercepciograma: Parapercepciologia; Neutro.
13. Paraperceptometria: Parapercepciologia; Neutro.
14. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
15. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
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A ATENÇÃO AOS INDICADORES PROJECIOMÉTRICOS,
REFERENTES ÀS AUTEXPERIMENTAÇÕES PROJETIVAS,
EXPANDEM A AUTOCRÍTICA E AUXILIAM A MELHORIA
DA ATUAÇÃO EXTRAFÍSICA DO PROJETOR DEDICADO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a análise projeciométrica das próprias
experiências extrafísicas? Quais resultados atingiu até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 73, 94, 95, 120, 121, 213 e 249.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 121, 122, 198 a 201, 204, 239, 398, 426, 492, 532, 541, 567, 571 a 574, 660, 667, 753, 768, 776, 778, 782, 788, 807
e 923.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
2002; páginas 13 a 15.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 147, 149,
164, 173 a 179 e 189.

T. L. F.

Enciclopédia da Conscienciologia

18345

PROJECIOTERAPEUTA
(PARACLINICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O projecioterapeuta é a conscin, homem ou mulher, técnica em interassistencialidade, praticante veterana da tenepes, projetora lúcida, capaz de acionar o tratamento,
alívio ou remissão, pessoal ou alheia, das patologias e parapatologias conscienciais de origem
orgânica, psíquica ou parapsíquica, por meio tarístico da cessão de energias conscienciais (ECs)
salutares, sob a superintendência de amparadores extrafísicos especialistas, utilizando técnicas
projeciológicas e conscienciológicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra projeção vem do idioma Latim, projectio, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em
projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. A palavra terapeuta
vem do idioma Francês, therapeute, e esta do idioma Grego, therapeutes, “quem cuida, trata
e / ou atende algum paciente; quem cura doentes”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Projetor terapeuta consciencial. 2. Desdobrador paraterapeuta.
3. Assistente projetor. 4. Projetor paraterapeuta 6. Assistente terapeuta projetivo. 7. Projetor
técnico em terapia.
Neologia. O vocábulo projecioterapeuta e as duas expressões compostas projecioterapeuta amador e projecioterapeuta profissional são neologismos técnicos da Paraclinicologia.
Antonimologia: 1. Fisioterapeuta. 2. Terapeuta corporal. 3. Massoterapeuta. 4. Psiquiatra. 5. Fisiatra.
Estrangeirismologia: o projetor caregiver extrafísico anônimo; a fórmula teática projecto ergo sum; a disponibilidade assistencial dedicada do caretaker; a iniciativa avant garde assistencial extrafísica; o Projetarium; a multidimensionalidade na condição de Conviviarium Universalis.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paraclínica projetiva paraterapêutica.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Projecioterapia: assistência anônima. Projecioterapeuta: enfermeiro extrafísico. Terra: mega-hospital
escola. Paraclínico: amparador paraterapeuta. Terapia extrafísica funciona. Projecioterapeuta:
assistente parassocial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cuidadologia; a autopensenização projecioterapêutica; a pensenidade autodefensiva; o materpensene paraclínico; os terapeuticopensenes; a terapeuticopensenidade; os morfopenses consistentes dos ambientes parapatológicos; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os heterocriticopensenes; a heterocriticopensenidade; a pensenosfera medicamentosa.
Fatologia: a autossatisfação em ajudar; a dinâmica do assistente-projetor em exercício;
a frequência dos relatos espontâneos dos assistidos; a importância da Escola de Projeção Lúcida,
do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) favorecendo a autoprojecioterapia; as hipóteses projetivas; a Escala Evolutiva das Consciências; a especialidade projecioterapêutica pessoal; a postura antiestresse do projecioterapeuta maduro; o valor da projeção lúcida
assistencial; o estilo assistencial projecioterápico personalíssimo; a aplicação dedicada dos 12
Megaconceitos da Conscienciologia; as rememorações assistenciais tardias; o sobrepairamento
assistencial indispensável ao projecioterapeuta autolúcido; a conexão verbetográfica com a escala
de atendimentos do projecioterapeuta; os megafocos autoprojetivos assistenciais; o retorno somá-
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tico imperativo para projetores terapeutas; a autocognição projetiva; a interpretação das projeções
simbólicas encriptadas; a atenção à orientação interassistenciológica; às precauções necessárias
à segurança das projeções assistenciais; os ganhos parapsíquicos conquistados com a projetabilidade assistencial autolúcida; os alvos assistenciais projetivos; o medo na condição de fator esterilizante da interassistência projetiva; a cientificidade assistencial; a releitura de projeções assistenciais pregressas; a auto e heterorreeducação em saúde holossomática; a consolidação do vínculo
interassistencial pessoal; a autonomia interassistencial projetiva crescente; a prioridade em dar leveza à agenda diurna de compromissos para favorecer a disponibilidade projetiva assistencial noturna; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) atestando a fidedignidade do trabalho assistencial; a multiplicidade das oportunidades autevolutivas, sempre distintas; a dileção pelo realismo da tares ao
invés dos paliativos da tacon; a saturação mental assistencial projetiva proporcionada pela tenepes; o papel preponderante da interlocução cosmoética avançada, além das energias doadas na assistência projetiva; a autopesquisa projecioterapêutica; os testes paraterapêuticos vivenciados pelo
autopesquisador científico; o upgrade do Núcleo de Assistência Integrada à Consciência (NAIC)
para a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); o estágio evolutivo da autolibertação alcançado por meio da interassistência; a prioridade do estudo autoprojeciocrítico; o atendimento paraterapêutico singular e inesquecível.
Parafatologia: a projetabilidade lúcida (PL) na condição de ferramenta de inestimável
valor interassistencial; a interconexão projecioterapêutica dos atendimentos extrafísicos elucidando casuísticas obscuras; os atendimentos projecioterapêuticos às ex-vítimas e ex-algozes; a participação em equipexes de projeção assistida; a doação de ectoplasma nas projeções assistenciais
como fator interveniente na lucidez extrafísica; a neoequipex assistencial conquistada por meio de
mudança da raiz temperamental; o aumento da autoconscientização multidimensional (AM) vivida; a aplicação teática do estado vibracional (EV) profilático; a utilização extrafísica providencial
das manobras energéticas de autodefesa; o contato projetivo com as Centrais Extrafísicas; a sofisticação da infiltragem cosmoética extrafísica tarística nas projeções assistenciais; a elucidação de
conteúdos projetivos interassistenciais após décadas; o repasse inteligente das memórias extrafísicas (paracérebro) para a memória física (cérebro); a projecioterapia complementar à tenepes
24 horas; a identidade extra consolidada pelos assistidos; os paracuidados paliativos inevitáveis;
a complexidade das abordagens conscienciais extrafísicas; o choque paraterapêutico da segunda
dessoma na psicosfera do projecioterapeuta; a manipulação consciencial extrafísica pseudassistencial; os pararrastões assistenciais positivos; os mutirões assistenciais extrafísicos; a autocuroterapia projetiva; a reconciliação assistencial quebrando liames interprisionais multividas; as energias deletérias da Baratrosfera visitada nas projeções de resgate extrafísico; a responsabilidade sobre a vida dupla parapública do projecioterapeuta autolúcido; a utilização consciente da Parafarmacologia Projetiva; as equipes assistenciais volitativas extrafísicas; a projeção paraterapêutica
elucidando os porquês e os comos; a utilidade do veteranismo parapedagógico na paramediação
de conflitos; a projecioterapia aplicada a leitores projetados e paraleitores das autogescons conscienciológicas tarísticas; a interassistencialidade extrafísica na condição de primeira natureza; a paradidática favorecendo a interlocução paraterapêutica projetiva; o respeito às consciências extrafísicas inabordáveis; as paracareações e catarses extrafísicas paraterapêuticas; a berlinda extrafísica
paraterapêutica da conscin paracobaia; o histrionismo do projecioterapeuta infiltrado aceitando
dançar conforme a música para alcançar o alvo da assistência extrafísica; o paramimetismo do
projecioterapeuta veterano infiltrado, ao fazer resgates extrafísicos baratrosféricos críticos; as miniparacirurgias projecioterápicas anônimas; a assistência extrafísica seguindo o fluxo do Cosmos;
a paraincorporação intervivos (parassemipossessão benigna) promovendo impregnações mentaissomáticas salutares heterocurativas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo terapêutica-paraterapêutica; o sinergismo tenepes–projetabilidade lúcida; o sinergismo ECs–autolucidez extrafísica; o sinergismo imperturbabilidade–

Enciclopédia da Conscienciologia

18347

–êxito assistencial projetivo; o sinergismo dimener-primener; o sinergismo estrutura emocional–
–desenvolvimento parapsíquico; o sinergismo autocompreensão-heterocompreensão.
Principiologia: o princípio da mutualidade interassistencial; os princípios da megafraternidade; o princípio da gratidão; o princípio da docilidade parapsíquica; o princípio da autorresponsabilidade assistencial; o princípio do autoparapsiquismo responsivo; o princípio da autoconfiança parapsíquica.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos projecioterapêuticos; o códego; o codex subtilissimus pessoal; o código interassistencial pessoal; o código vigente.
Teoriologia: a teoria conscienciológica da projetabilidade lúcida; a teoria da paracomatose; a teoria conscienciológica da rigorosidade autopesquisística; a teoria conscienciológica
da autocura; a teática projecioterapêutica; a teoria da recin; a teoria conscienciológica da ressoma.
Tecnologia: a técnica do arco voltaico; a técnica da projeção assistida; a técnica da
projeção pelo jejum; a técnica projetiva do alvo extrafísico; a técnica projetiva do megafoco
assistencial; a técnica da conexão avançada com o amparo extrafísico; as automnemotécnicas.
Voluntariologia: o paravoluntariado assistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Tenepessologia; o labcon projecioterápico; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio
Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos benéficos da projetabilidade assistencial; o efeito benigno da
convivência com amparadores extrafísicos; o efeito positivo das projeções de resgate interassistencial; o efeito impactante da visita assistencial aos ambientes baratrosféricos; o efeito recinológico das experiências assistenciais; o efeito automotivador da autoconfiança parapsíquica adquirida; o efeito profilático da assistência a outrem; os efeitos inescondíveis da autocuroterapia
consciencial profunda.
Neossinapsologia: as neossinapses projecioterapêuticas; as neossinapses autocurativas;
as neossinapses heterocurativas; as neossinapses remissoras; as neossinapses regenarativas; as
neossinapses reparadoras; as neossinapses recuperando parapsicoses; a formação de neossinapses a partir do translado das paravivências assistenciais do paracérebro ao cérebro.
Ciclologia: a compreensão do ciclo projetivo; o entendimento dos ciclos da espiral evolutiva; a observância do ciclo de atendimentos assistenciais extrafísicos; o ciclo de renovações
das equipexes; o ciclo dessomático; o ciclo ressomático; o ciclo seriexológico.
Enumerologia: a projecioterapia falha; a projecioterapia emergencial; a projecioterapia planejada; a projecioterapia em etapas; a projecioterapia individual; a projecioterapia grupal; a projecioterapia desassediadora.
Binomiologia: o binômio autolucidez-autorrememoração; o binômio memória cerebral–
–memória paracerebral; o binômio tenepes-ofiex; o binômio assistível-assistido; o binômio precaução-prudência; o binômio paraterapeuta-coparaterapeuta; o binômio Higiene Mental–Higiene Consciencial.
Interaciologia: a interação agenda intrafísica–agenda extrafísica; a interação reciclogenia-fraternismo; a interação autocura-heterocura; a interação limite do assistente–limite do
assistido; a interação paragendamento–atendimento preferencial; a interação extrapolacionismo-projecioterapia; a interação psicossoma lastreado–baixa lucidez extrafísica.
Crescendologia: o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo lucidez-hiperacuidade;
o crescendo enfermagem-paraenfermagem; o crescendo terapia holochacral–terapia mentalsomática; o crescendo profilaxia-paraprofilaxia; o crescendo memoração-rememoração-pararrememoração; o crescendo sintoma somático–sinalética energossomática.
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Trinomiologia: o trinômio conscin–conscin projetada–consciex; o trinômio inciativa-executiva-acabativa; o trinômio diário projetivo–projeciografia–projeciocrítica; o trinômio camuflagem–mimetização–transfiguração extrafísica; o trinômio vigília física anterior–período extrafísico–vigília física posterior; o trinômio hipnagogia-hipnopompia-rememoração; o trinômio
resgate extrafísico–rapto extrafísico–desaparecimento extrafísico; o trinômio paranamnese-paradiagnóstico-paraprescrição.
Polinomiologia: o polinômio assim-autassim-heterassim-desassim; o polinômio do projetor monitorado-manipulado-manietado-rastreado; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinômio amparador-assistente-assistido-assistível; o polinômio tacon-terapia-tares-profilaxia; o polinômio conhecidos–familiares–amigos–amizades raríssimas; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo vida trancada / vida alternante; o antagonismo tacon / tares; o antagonismo assistencialismo / interassistência; o antagonismo caridade / esclarecimento; o antagonismo atendimento paliativo / atendimento definitivo; o antagonismo coragem
projetiva / pusilaminidade extrafísica; o antagonismo paraterapeuta dócil / projetor assistente insubmisso.
Paradoxologia: o paradoxo do tempo nas experiências conscientes fora do corpo; o paradoxo da vida dupla multidimensional do assistente; o paradoxo de a projecioterapia retrocognitiva atualizar assistentes e assistidos; o paradoxo de a ética intrafísica da distanásia médica
poder ferir a Cosmoética impedindo a dessoma assistida programada; o paradoxo de as autotransfigurações extrafísicas do projecioterapeuta conduzirem o assistido ao passado para ajudálo a enfrentar o futuro.
Politicologia: a parapolítica; a tenepessocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei de responsabilidade do mais lúcido; as leis da Projeciologia; a lei cosmoética dos limites da assistência; as leis paradireitológicas aplicadas à Paraterapeuticologia;
a lei do maior esforço projetivo assistencial.
Filiologia: a projeciofilia.
Fobiologia: a superação da projeciofobia.
Sindromologia: a síndrome da baixa autestima; as síndromes oriundas do parapsiquismo reprimido; a remissão da síndrome do estrangeiro (SEST) pela projecioterapia.
Maniologia: a mania repressora de negar a eficácia da projetabilidade lúcida projecioterapêutica.
Holotecologia: a consciencioteca; a assistencioteca; a terapeuticoteca; a tenepessoteca;
a descrencioteca; a evolucioteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Paraclinicologia; a Consciencioterapia; a Projeciologia; a Interassistenciologia; a Descrenciologia; a Autoprojecioterapia; a Ressomatologia; a Intermissiologia;
a Pré-Intermissiologia; a Recinologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projecioterapeuta; o consciencioterapeuta; o projeciólogo; o projetor
lúcido; o energicista; o parapsiquista; o acoplamentista; o tenepessista; o ofiexista; o paracuidador; o autodecisor; o assistente extrafísico; o intelectual; o verbetógrafo; o verbetólogo; o pesquisador; o parapesquisador; o autor; o parapercepciologista; o epicon lúcido; o macrossômata; o paraclínico dessomatoterapeuta; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a projecioterapeuta; a consciencioterapeuta; a projecióloga; a projetora
lúcida; a energicista; a parapsiquista; a acoplamentista; a tenepessista; a ofiexista; a paracuidadora; a autodecisora; a assistente extrafísica; a intelectual; a verbetógrafa; a verbetóloga; a pesquisa-
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dora; a parapesquisadora; a autora; a parapercepciologista; a epicon lúcida; a macrossômata; a paraclínica dessomatoterapeuta; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projector; o Homo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens
conscientiometricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
conscienciotherapeuticus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: projecioterapeuta amador = o projetor assistente extrafísico inexperiente
dedicado à assistência egoica ao grupocarma familiar (parentela); projecioterapeuta profissional
= o projetor assistente extrafísico veterano dedicado à assistência inegoica à para-humanidade
(paraparentela).
Culturologia: a cultura projeciológica; a cultura projecioterapêutica; a cultura parapsíquica; a cultura interassistencial; a cultura consciencioterapêutica; a paracultura; a cultura
bioenergética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o projecioterapeuta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
02. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Autoparapsiquismo responsivo: Epicentrismologia; Homeostático.
05. Consciencioterapeuta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Distanásia: Dessomatologia; Neutro.
07. Incunábulo projeciológico: Holomemoriologia; Homeostático.
08. Lucidez extracorpórea: Projeciologia; Neutro.
09. Nível de projetabilidade: Projeciometrologia; Neutro.
10. Orientação interassistenciológica: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Paragendamento: Autotenepessologia; Homeostático.
12. Projeção do adeus ressomática: Projeciologia; Neutro.
13. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
14. Redes parassociais de interassistência: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Vintênio tenepessístico: Tenepessologia; Homeostático.

COM AVAL DOS AMPARADORES EXTRAFÍSICOS ESPECIALISTAS E OS AUTESFORÇOS SINCEROS, O PROJECIOTERAPEUTA CONSEGUE EXPANDIR A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO MULTIDIMENSIONAL EM PROL DA ASSISTÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já rememorou experiências extracorpóreas autolúcidas ou situações projetivas paraclínicas alheias nas quais atuou na condição parassistencial de
projecioterapeuta? Compartilha, em caso de rememoração, as lições hauridas por meio de artigo,
curso, verbete ou livro?
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PROJETABILIDADE RECICLOGÊNICA
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A projetabilidade reciclogênica é a habilidade de a conscin, homem ou
mulher, vivenciar a projeção lúcida, capaz de desencadear ou promover alguma virada evolutiva,
cosmoética e prioritária, amplificadora da autoconsciencialidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, “jato para diante;
lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção
em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O prefixo re deriva
do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”.
O termo ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição gênico
tem conexão com genia, derivado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; origem; descendência”.
Sinonimologia: 1. Projetabilidade recexogênica. 2. Projetabilidade recicladora.
Neologia. As 4 expressões compostas projetabilidade reciclogênica, projetabilidade reciclogênica mínima, projetabilidade reciclogênica mediana e projetabilidade reciclogênica máxima são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Projetabilidade estagnada. 2. Recesso projetivo.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo desencadeado pelas autovivências extrafísicas; o turning point evolutivo desencadeado pela paravivência impactante.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autoprojetabilidade recinológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade reciclogênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a renovação pensênica desencadeada pelas autovivências
extrafísicas.
Fatologia: os benefícios intraconscienciais advindos dos autexperimentos projetivos;
a análise autocrítica das paravivências pessoais; as autavaliações conscienciométricas a partir do
acervo parafatuístico pessoal; a verificação dos resultados auferidos pela projetabilidade consciencial na vida diária; o estudo das paraconsequências dos próprios atos; a pesquisa das concausas
extrafísicas dos resultados pessoais; o ato de desprezar e sepultar o conhecimento do conteúdo parafenomênico ou da mensagem multidimensional; a possibilidade de a conscin viver a vida inteira
ignorando a essência dos objetivos da própria ressoma; o acesso às informações extrafísicas sobre
a própria existência, possibilitando os ajustes necessários ainda em vida; as autodecisões etológicas geradas pelo autencantoamento do projetor após parexperiência vexaminosa; as evidências
das reperspectivações existenciais observadas nos equemistas; o estabelecimento de novas rotinas
progressivamente, visando ampliar a autoconscientização extrafísica e diminuir os autocondicionamentos intrafísicos; os descondicionamentos desencadeados pelas vivências projetivas lúcidas
em série.
Parafatologia: a projetabilidade reciclogênica; a natureza extrafísica das reciclagens da
conscin; a projetabilidade lúcida enquanto fator desencadeante da viragem intraconsciencial; a ca-
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tálise consciencial evolutiva desencadeada por vivência extrafísica esclarecedora; as paravivências estimuladoras da autorrenovação da conscin; a paratares a partir da experiência projetiva;
o paraesclarecimento detonador da autorreciclagem; a antecipação extrafísica de vivência potencialmente traumática, preparando a conscin para determinado evento inevitável; a checagem realista do nível de amparabilidade extrafísica pessoal; a constatação do nível de assedialidade extrafísica pessoal; o autenfrentamento extrafísico desassediador; as acareações extrafísicas desassediadoras; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a banalização das autexperiências
extrafísicas dificultando o desenvolvimento projetivo gradual; a surpresa ao se deparar com a extrafisicalidade após a dessoma, para só então verificar as pendências deixadas na vida intrafísica;
as intervenções extrafísicas de amparadores promovendo o soerguimento da conscin em desvio de
proéxis; a relação existente entre o paracontato com o ser de luz e as transformações mais intensas e duradouras nos equemistas; os paraencontros inesquecíveis gerando ampliação da lucidez
e recuperação de cons magnos em bloco; o auxílio do benfeitor extrafísico, técnico em energias
conscienciais e assistência interconsciencial, na fixação do padrão homeostático de referência;
a escola teática de interassistencialidade proporcionada pelo convívio extrafísico com amparadores; a paraconvivialidade evolutivamente prolífica; a busca pela ampliação da paracognição pessoal; a projetabilidade lúcida enquanto meio ou recurso para obtenção de conhecimento extrafísico; a oportunidade de investigar temas e experimentos transcendentes (paracientificidade); as lições hauridas na extrafisicalidade; os extrapolacionismos extracorpóreos apontando formas mais
evoluídas de manifestação consciencial; os extrapolacionismos projetivos evidenciando para
a conscin os neopatamares evolutivos a serem alcançados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocognição maior–acerto maior.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à autoprojetabilidade; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio fundamental da acuidade nas autopriorizações; o princípio insubstituível do esforço evolutivo pessoal.
Codigologia: a mudança do código pessoal vigente; o investimento na qualificação do
código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da desassedialidade interconsciencial; a teoria da recuperação
das unidades de lucidez (cons).
Tecnologia: as técnicas projetivas; as abordagens paratécnicas dos amparadores; as
técnicas paradidáticas; as paratécnicas assistenciais profiláticas; as paratécnicas assistenciais
terapêuticas; as técnicas de desassedialidade; as técnicas de comunicação interdimensional; as
técnicas de desenvolvimento projetivo; a técnica de a conscin lúcida imitar as posturas evolutivas
do amparador extrafísico; as técnicas interpretativas da Parafenomenologia.
Voluntariologia: a ampliação gradual do paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Paraeducação; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio
Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos recinológicos do desenvolvimento projetivo; os efeitos das vivências paraperceptivas autocomprovadas; os efeitos projecioterápicos da volitação extrafísica; os
efeitos evolutivos das autopesquisas projetivas; o efeito dos autodesempenhos projetivos constantes e prolongados; o efeito do acúmulo de experiências extrafísicas; os efeitos transformadores
das experiências de quase-morte (EQMs); os efeitos proexológicos profiláticos dos alertas
extrafísicos; o efeito omnicatalítico do parencontro com o Serenão.
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Neossinapsologia: as paraneossinapses projetivas redimensionando o nível de restringimento intrafísico da conscin; as paraneossinapses geradas a partir dos autexperimentos projetivos; os extrapolacionismos projetivos formadores de neossinapses e paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo vivência projetiva–registro detalhado–interpretação conteudística–
–análise autocrítica; o ciclo autexperimento projetivo–hipóteses pesquisísticas–descobertas intraconscienciais; o ciclo virtuoso experiência projetiva–achados instigantes–catálise automotivacional; o ciclo paraimpacto-reflexão-compreensão-renovação; o ciclo autoinvestigativo perguntar-pesquisar-interpretar-aplicar; o ciclo cosmoético acumulação parexperiencial–aplicação interassistencial.
Enumerologia: a paravivência extraordinária; a paravivência impactante; a paravivência esclarecedora; a paravivência renovadora; a paravivência reperspectivadora; a paravivência
catalisadora; a paravivência alavancadora. As autorreflexões geradas pela pararreprimenda esclarecedora; a crise decisiva desencadeada pelo parapuxão de orelha providencial; a catarse cosmoética originada pelo paraesbregue pró-evolutivo; a revisão dos próprios interesses e metas oportunizada pelo paraalerta evolutivo; o aprimoramento da conduta pessoal pela paracorrigenda cosmoética; a ampliação da autolucidez a partir da parachamada de atenção tarística; a calibragem da
bússola intraconsciencial pela paraadmoestação impactoterápica. A cosmovisão do até então ignorado; o demonstrativo das consequências dos próprios atos; o endireitamento das autocondutas;
a retificação do desvio do caminho; a correção do curso evolutivo pessoal; a autoconscientização
dos valores essenciais da autoproéxis; a assunção das autorresponsabilidades.
Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida projetiva; o binômio experiência-aprendizagem; o binômio lucidez–autojuízo crítico.
Interaciologia: a interação parapreceptor-evoluciente; a interação autopredisposição-heterajuda; a interação autesforço-auxílio; a interação autocognição intrafísica–autocognição
extrafísica.
Crescendologia: o crescendo das autexperimentações extrafísicas; o crescendo parafenômeno vivenciado–parafenômeno criticado–conteúdo compreendido; o crescendo autodidatismo intrafisico–autodidatismo extrafísico; o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo evolutivo pela acumulação dos achados paratécnicos; o crescendo registros projetivos acumulados–cosmovisão pessoal; o crescendo evolutivo de recins projetivas.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivos-resultados; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos; o trinômio Pararreeducação Evolutiva–Paraterapêutica Consciencial–Paraprofilaxia Proexológica; o trinômio choque de pararrealidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade; o trinômio aquisição cognitiva–expansão cosmovisiológica–aplicação imediata.
Antagonismologia: o antagonismo minirrealidade intrafísica / megarrealidade extrafísica; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo vida projetiva / vida trancada; o antagonismo aproveitamento / desperdício.
Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL).
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da afinidade evolutiva; a lei do contágio evolutivo; a lei da meritocracia; a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a projeciofilia; a autopesquisofilia; a paracogniciofilia; a experimentofilia;
a neofilia; a reeducaciofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a extrafisicofobia; a parapsicofobia; a espectrofobia; a tanatofobia; a autocriticofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da banalização parapsíquica.
Mitologia: o mito da mudança de patamar sem autesforço e autocrítica; as autodesmitificações.
Holotecologia: a projecioteca; a parafenomenoteca; a volicioteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Projeciologia; a Extrafisicologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia; a Paravivenciologia; a Parapensenologia; a Paraconscienciometrologia; a Inventariologia; a Interassistenciologia; a Autoproexologia; a Autevoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin equemista; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão; 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 paraconviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona; 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 paraconvivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
neophilicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraphaenomenicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
reflexivus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: projetabilidade reciclogênica mínima = a autocomprovação da projetabilidade lúcida pela autovivência gerando convicção pacificadora quanto à pararrealidade; projetabilidade reciclogênica mediana = a vivência da projeção lúcida vexaminosa inspirando a renovação existencial irresistível; projetabilidade reciclogênica máxima = o paraencontro com o Serenão
ampliando significativamente o entendimento da dinâmica evolutiva pessoal e grupal.
Culturologia: a cultura parapsíquica projetiva; a cultura da extrafisicalidade.
Recin. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, pelo menos 10 efeitos recinológicos decorrentes do autodesenvolvimento da projetabilidade lúcida, passíveis de serem observados pela pesquisadora ou pesquisador interessado:
01. Acuidade: a fixação da autolucidez da conscin fora do soma auxiliada pelas projeções conscientes na esfera extrafísica de energia; as comparações entre a vida intrafísica e extrafísica em ambiente conhecido; a verificação da qualidade multidimensional da própria base física.
02. Apreensibilidade: a aquisição de neoconstructos e a recuperação de cons magnos
advinda da participação em cursos extrafísicos; a demonstração extrafísica de temáticas úteis ao
esclarecimento da conscin; as autorreflexões aprofundadas desencadeadas pela paradidática extrafísica dos amparadores ao descortinar a pararrealidade da conscin projetada; a busca gradual pela
implantação, no dia a dia, do padrão homeostático da consciex sadia identificado.
03. Assistencialidade: a ampliação cosmovisiológica da conscin a partir do paracontato
com os mais variados níveis evolutivos, gerando mudança de valores e desenvolvimento da compreensão interpessoal; os contatos extrafísicos com consciências necessitadas de assistência auxiliando na superação da espectrofobia; o desenvolvimento do fraternismo pelo entendimento aprofundado das patologias alheias (benignopensenidade); o desenvolvimento da interassistencialidade técnica pelo trabalho extrafísico junto aos amparadores.
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04. Autocomprobabilidade: as sensações vivenciadas durante a decolagem lúcida do
psicossoma possibilitando a autoconvicção da própria sobrevivência à morte biológica; a autocomprovação da manifestação da consciência independente do corpo físico; os reencontros antecipados com consciências amigas e ex-parentes dessomados ampliando o entendimento das vivências após a dessoma; a simulação quanto às vivências relativas ao processo da dessoma visando a desdramatização e a eliminação do medo da morte.
05. Autoconsciencialidade: a vivência provisória da real condição extrafísica da conscin; a autoconscientização quanto à paraidentidade pessoal (autoconscienciometria projetiva);
a autopercepção facilitada da intencionalidade pessoal e das tendências naturais do próprio temperamento nas atuações extrafísicas; o desnudamento das contradições e incoerências dos próprios comportamentos no estado projetado e na vida intrafísica; o verdadeiro striptease consciencial; a autexposição extrafísica do alter ego oculto.
06. Energossomaticidade: as parapercepções das sensações psicofisiológicas advindas
da descoincidência holossomática; o aprofundamento da autopesquisa energossomática possibilitando à conscin investigar a própria condição energética; a identificação das dificuldades energossomáticas a serem superadas; o desenvolvimento da autodefesa energética cosmoética.
07. Homeostasia: a vivência da volitação livre trazendo enorme bem-estar para a conscin projetada promovendo absorção intensa de energias extrafísicas, potencialização da energossomaticidade, aumento da imunidade, aprofundamento da autorrelaxação, ampliação da autoconcentração, aperfeiçoamento da memória, melhora dos reflexos, aumento da autoconfiança e intensificação da automotivação para viver produtivamente.
08. Paraperceptibilidade: a manifestação ampliada das próprias habilidades parapsíquicas; o desenvolvimento dos trafores parapsíquicos a partir das vivências mais livres pelo psicossoma; o crescendo nas autexperimentações variegadas da Parafenomenologia extrafísica ampliando a capacidade mentalsomática da conscin.
09. Realismo: o descortino da visão mais realista quanto à existência humana; o descarte das fantasias, ficções, mitos pessoais e da ilusão da privacidade; a desdramatização das intercorrências intra e extrafísicas; a autodesrepressão parapsíquica pessoal; a oportunidade de compreender o desenrolar de determinadas ocorrências sob o ponto de vista extrafísico, observando
variáveis antes ignoradas.
10. Retrocognicidade: as retrocognições extrafísicas sadias desencadeando no projetor
autesclarecimento quanto ao contexto atual vivenciado; a autoconscientização extrafísica das consequências atuais de atos praticados no passado; a autocompreensão retrocognitiva das autotendências paragenéticas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a projetabilidade reciclogênica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
03. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Catálise consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
05. Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
07. Desrepressão parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
08. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Omnicatálise: Catalisologia; Homeostático.
10. Paraconscienciometria: Parapercepciologia; Neutro.
11. Paramomento impactante: Extrafisicologia; Homeostático.
12. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
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13. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
14. Reciclogenia: Autorrecexologia; Homeostático.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

O DESENVOLVIMENTO GRADUAL DA PROJETABILIDADE
LÚCIDA E O APROFUNDAMENTO DAS PARAVIVÊNCIAS,
ENQUANTO RECURSO TERAPÊUTICO E PROFILÁTICO,
GERAM O EXERCÍCIO CONTÍNUO DA RECICLOGENIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a autoprojetabilidade enquanto fator desencadeante das próprias reciclagens intraconscienciais e existenciais? Quais autorreciclagens projetivas já inventariou?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Efeitos Recinológicos dos Autoexperimentos Projetivos; Artigo; Anais do V Congresso Internacional de Projeciologia; Foz do Iguaçu, PR; 31.10-02.11.14; Homo Projector; Revista; Anuário; Vol. 1; N. 1; 17
enus.; 7 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Dezembro,
2014; páginas 64 a 73.
2. Morse, Melvin, M. D.; & Perry, Paul; Transformados pela Luz (Transformed by the Light); trad. Beatriz
Penna; 236 p.; 8 caps.; 15 enus.; 5 tabs.; Nova Era; Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 45, 51, 57 a 59, 63 a 65, 79, 80, 82
a 84, 110 a 114, 173, 174, 201, 202, 210 e 212 a 214.
3. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.155.
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;
enc.; 5ª Ed. rev. E aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 847 e 848.
5. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 234 p.; 60 caps.; 1 cronologia; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites;
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 7ª Ed.; rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas
62, 82, 135, 136, 164 e 166.
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 196 e 669.
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P R O J E T O R - A U X I L I A R D E S S O MA T I C I S T A
(D E S S O MA T O L O G I A )
I. Conformática
Definologia. O projetor-auxiliar dessomaticista é a pessoa, homem ou mulher, coadjutor
da equipex técnica em Dessomática, experiente nas vivências projetivas e bioenergéticas, servindo de agente atrator extrafísico para facilitar a soltura do psicossoma do pré-dessomante, preparando-o para o descarte do corpo físico (primeira dessoma).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo projetor vem do idioma Francês, projeteur, de projectio, “jato para
diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento;
construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. O vocábulo auxiliar procede do idioma Latim, auxiliaris, “que socorre; ajuda”. Surgiu no Século XVII. A palavra descartar é constituída 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; em função
de; acerca de; contra”, e pelo elemento de composição cart, derivado do mesmo idioma Latim,
charta, e este do idioma Grego, khártés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público;
documentos escritos”. Apareceu no Século XVI. O termo soma provém do idioma Grego, sôma,
“relativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição à alma”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Projetor auxiliar em dessoma. 2. Atrator energético na dessoma.
3. Projetor especialista em dessoma. 4. Projetor universalista. 5. Dessomatologista. 6. Tanatologista. 7. Projetor assistencial. 8. Conscin de interface à equipex.
Neologia. As 3 expressões compostas projetor-auxiliar dessomaticista, projetor-auxiliar
dessomaticista pessoal e projetor-auxiliar dessomaticista grupal são neologismos técnicos da
Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Projetor-auxiliar ressomaticista. 2. Projetor anticosmoético. 3. Conscin fechada. 4. Parteira. 5. Obstetra. 6. Conscin perdulária energossomática. 7. Apedeuta multidimensional. 8. Conscin materialista. 9. Conscin tanatofóbica.
Estrangeirismologia: o approach extrafísico; o Projectarium; o projector; o projeteur;
a out-of-body experience (OBE); a death assistance.
Atributologia: o predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida interassistencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Tanatologista: coadjutor extrafísico. Projetor: tanatologista extrafísico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida interassistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes cosmoéticos; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: a falta de consciência sobre a inevitabilidade da dessoma; as milhares de dessomas ocorrendo todos os dias, a toda hora, minuto e segundo; as ressomas e dessomas de forma
contínua; a vida saudável; o hábito de pensar bem de tudo e todos; o ato de por a vela na mão
do(a) moribundo(a); a precariedade do Sistema Único de Saúde (SUS), vigente no Brasil na
assistência ao paciente terminal (Ano-base: 2011); o ambiente intrafísico desarmonizado dificultando a dessoma; o ambiente intrafísico propício à dessoma; a assistência preparatória do projetor
ao pré-dessomante imediato; o apoio moral à conscin dessomante pelos parentes queridos; a dessoma tranquila em ambiente familiar incentivada por profissionais da saúde, notadamente pelos
oncologistas; a ortotanásia exemplificada na tranquilidade dos parentes e amigos presentes à dessoma; a programação existencial calcada na interassistencialidade.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência da
interassistencialidade multidimensional; as autovivências projetivas; as autovivências do universalismo; a autovivência da camaradagem desenvolvida com as equipexes; a grata satisfação em
servir o outro; a volta ao soma com a consciência tranquila; o acréscimo na ficha evolutiva
pessoal (FEP); o serviço prestado nas comunexes; o privilégio de contar com a confiança dos
amparadores; o universalismo do projetor ao adentrar em ambientex de holopensene religioso
para prestar assistência; as alternâncias interdimensionais; as comunicações interdimensionais;
a linha vermelha com o amparo; os encontros pós-dessoma junto às consciências assistidas anteriormente; a demonstração de agradecimento das consciexes assistidas; o Paradireito.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais do projetor, através de trabalhos energossomáticos diários; o sinergismo entre projetor e amparador técnico de função.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da projetabilidade lúcida; o princípio da existência da vida após a morte; o princípio da existência dos 4 veículos de manifestação da consciência; o princípio da Cosmoética; o princípio da megafraternidade; o princípio da
consciência ser eterna; o princípio das duas únicas existências no universo, a energia e a consciência; o princípio de desejar acontecer o melhor para todos; o princípio de o assistente ser
o primeiro a ser assistido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria do ensaio da morte biológica; a teoria da bitanatose; a teoria da
tritanatose; a teoria da morte biológica ser o fim de tudo; a teoria da comunicação interdimensional.
Tecnologia: as técnicas projetivas; a Paratecnologia dos aparelhos usados nas dessomas; as paratécnicas de psicodrama usadas por projetores no momento da dessoma; as paratécnicas de repasse energético a pré-consciex; as técnicas rememorativas da projeção consciente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
tenepes; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Despertologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio
Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Projeciologia.
Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses constituídas a partir da projetabilidade lúcida; as
neossinapses da experimentação na autenergometria; as neossinapses da longevidade produtiva
e interassistencial; as neossinapses dos resultados adquiridos na pesquisa da Dessomatologia; as
neossinapses do poder viver feliz sem se preocupar com o tempo faltante para a dessoma; as
neossinapses da interassistencialidade ser o caminho mais curto para o próximo patamar
evolutivo; as neossinapses da vivência da intercooperação.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo do autaperfeiçoamento interassistencial;
o ciclo vida-morte; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo da interassistencialidade.
Enumerologia: a dessoma natural; a dessoma abrupta; a dessoma acidental; a eutanásia;
a distanásia; a cacotanásia; a ortotanásia.
Binomiologia: o binômio lucidez extrafísica–rememoração posterior; o binômio projetor consciente–paravoluntário; o binômio dessoma-paraprocedência; o binômio dessoma-ressoma; o binômio assistente-assistido; o binômio ortotanásia-compléxis.
Interaciologia: a interação projetor dessomaticista–equipe técnica em dessomas.
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Crescendologia: o crescendo projetor iniciante–projetor veterano.
Trinomiologia: o trinômio moribundo–comatoso–pré-dessomante; o trinômio ressomar-crescer-dessomar; o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio assistente-amparador-assistido.
Polinomiologia: o polinômio energossomática-solidariedade-altruísmo-fraternidade;
o polinômio pré-dessomante–pré-consciex–pré-aluno de Curso Intermissivo–pré-inversor.
Antagonismologia: o antagonismo vida / morte; o antagonismo projetor consciente
/ conscin trancada; o antagonismo visão multidimensional / visão intrafísica; o antagonismo
maya / pararrealidade; o antagonismo Ética / Cosmoética; o antagonismo limite das ações intrafísicas / ações extrafísicas ilimitadas; o antagonismo homem finito / consciência infinita.
Politicologia: as políticas públicas impedindo o direito de dessomar nas condições da
ortotanásia; a política belicista das grandes nações, em nome da democracia, ceifando prematuramente vidas em dessomas abruptas; a meritocracia; a interassistenciocracia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia; a lei da atração; a lei da responsabilidade projetiva; as leis naturais da vida; as leis da Projeciologia.
Filiologia: a projeciofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a biofobia; a coimetrofobia; a espectrofobia; a necrofobia; a neofobia;
a projeciofobia; a tafefobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome de Swedenborg; a síndrome da conscin eletronótica; a síndrome de Matusalém.
Maniologia: a mania de chamar as projeções conscienciais de sonhos, inibindo a autoconsciência multidimensional; a mania de dormir de olhos abertos com medo de morrer dormindo; a mania de contar piadas e ingerir bebidas alcoólicas nos velórios.
Mitologia: o mito do anjo da guarda; o mito da morte biológica ser o fim da consciência.
Holotecologia: a teaticoteca; a maturoteca; a traforoteca; a despertoteca; a dessomatoteca; a projecioteca; a sinaleticoteca; a energoteca; a sincronoteca; a assistencioteca; a convivioteca; a intermissioteca; a cosmoeticoteca; a metapsicoteca; a pacificoteca; a serenoteca; a proexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Projeciologia; a Parafenomenologia; a Extrafisicologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Assistenciologia; a Energossomatologia; a Intermissiologia; a Ressomatologia; a Proexologia; a Despertologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a isca inconsciente;
o ser interassistencial; o ser desperto; a conscin prestes a se tornar consciex; a conscin enciclopedista; a pessoa acomodada; a pessoa alienada; a consréu; a consciência poliédrica; a personalidade sem fronteiras.
Masculinologia: o projetor-auxiliar dessomaticista; o religioso dogmático; o paciente
terminal; o moribundo; o solitário; o projetor obnubilado; o acoplamentista; o compassageiro evolutivo; o autodecisor; o cognopolita: o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o intermissivista;
o completista; o projetor consciente; o tenepessista; o desperto; o ofiexista.
Femininologia: a projetora-auxiliar dessomaticista; a religiosa dogmática; a paciente terminal; a moribunda; a solitária; a projetora obnubilada; a acoplamentista; a compassageira evolutiva; a autodecisora; a cognopolita; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a intermissivista;
a completista; a projetora consciente; a tenepessista; a desperta; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens accouplementator; o Homo sapiens assimilatus; o Homo
sapiens dessomator; o Homo sapiens energocompensatus; o Homo sapiens energodonator; o Ho-
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mo sapiens fraternus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: projetor-auxiliar dessomaticista pessoal = a conscin projetada usando
o próprio psicossoma lastreado na função de atrator do psicossoma debilitado da conscin dessomatofóbica na primeira dessoma; projetor-auxiliar dessomaticista grupal = a conscin projetada
usando o próprio psicossoma lastreado para auxiliar a formação da energosfera do Dessomatorium, ambiente extrafísico propício ao recebimento de grupo de dessomantes na primeira dessoma.
Culturologia: o multiculturalismo do projetor assistente favorecendo o rapport junto ao
dessomante; a cultura da Interassistencialidade.
Responsabilidade. O turismo extrafísico inexiste para o projetor autoconsciente das responsabilidades evolutivas.
Felicidade. As pessoas, em geral, mantêm a pretensão de terem vida feliz, porém não se
interessam em pensar, pesquisar, entender o fenômeno da dessoma, a projeção final, a volta ao
local de origem, e muitos deixam de viver em plenitude, com medo da morte, comprometendo
o processo dessomático.
Facilitadores. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 7 providências facilitadoras da dessoma e preventivas quanto às interprisões grupocármicas, a serem consideradas
pela conscin lúcida:
1. Coerência. Manter-se em dia com as propostas autevolutivas. Procurar alinhar o final
das atividades proexológicas com matérias do futuro Curso Intermissivo (CI), revisando os arquivos da FEP e do CPC, visando a próxima proéxis.
2. Desapego. Lembrar de incluir entre os herdeiros, instituição de fins interassistenciais
credenciadas. Aproveitar e fazer investimento na conta-corrente policármica.
3. Heteroperdão. Pelos critérios da lógica evolutiva, perdoar a todos desejando o melhor para todos.
4. Higiene ambiental. Manter todo o cuidado com o ambiente será de grande importância deixar escrita a opção de enterro comum ou cremação.
5. Reconciliações. A dessoma pode acontecer a qualquer momento, a lógica indica o dever de concluir acertos antes da dessoma, com desafetos familiares, com amigos, com pendências
afetivo-sexuais ou financeiras. Ao ver-se desenganado pela ciência convencional e admitir estar
às vésperas da dessoma, a conscin procura esclarecimento e solicita: – Me ajude a morrer com
dignidade. Tal atitude provavelmente venha a amenizar a melancolia extrafísica (melex), intuitivamente antevista pela ex-conscin ao trazer consigo grandes mágoas e ressentimentos de parentes.
6. Testamento. No caso de haver bens a deixar, elaborar testamento claro, transparente
com respeito à igualdade de direitos de cada 1 dos herdeiros. Aproveitar a oportunidade para
a libertação das interprisões grupocármicas.
7. Tutores. Se houver menores, ou pessoas dependentes, providenciar tutores confiáveis
definindo orientações para a educação dos mesmos. Existem fortunas dilapidadas por pais e mães
perdulários e filhos nascidos ricos sem condições de estudar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o projetor-auxiliar dessomaticista, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
04. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
05. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
07. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
08. Escala das parapercepções: Autoparapercepciologia; Homeostático.
09. Inocência: Evoluciologia; Neutro.
10. Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
11. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Paraprocedência: Extrafisicologia; Neutro.
13. Quebra qualitativa: Perdologia; Nosográfico.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.

O PROJETOR-AUXILIAR DESSOMATICISTA É O HOMO SAPIENS FRATERNUS NA AÇÃO HUMANITÁRIA, COSMOÉTICA
E INTERASSISTENCIAL JUNTO À CONSCIN DESSOMANTE,
FACILITANDO O RETORNO À PARAPROCEDÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, projetor ou projetora, já participou, com as
próprias energias conscienciais (ECs) sadias, de algum tipo de dessoma? Como se sentiu depois,
ao rememorar o evento extrafísico?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 406,
627, 747, 753, 756, 757, 759 e 977.
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 163, 211, 214, 233, 321, 464, 467, 479, 586, 595, 598 e 600.
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PROJETOR COMUNICADOR
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O projetor comunicador é a conscin, homem ou mulher, capaz de transmitir com clareza e objetividade as próprias experiências extrafísicas de projeções lúcidas às demais
consciências.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo projetor vem do idioma Latim, projectio, “jato para adiante; lanço;
esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. A palavra comunicador
vem do idioma Latim, communicator, “aquele que comunica”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Projetor comunicólogo. 2. Projetor narrador. 3. Projetor relator.
4. Projetor arauto.
Neologia. As 3 expressões compostas projetor comunicador, projetor comunicador taconista e projetor comunicador tarístico são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Projetor silente. 2. Projetor tímido. 3. Projetor lacônico. 4. Projetor
amnésico. 5. Projetor prolixo.
Estrangeirismologia: o speaker multidimensional; o know-how quanto à projetabilidade
lúcida; o foreign correspondent multidimensional; a glasnost comunicativa no desassédio interconsciencial; o anchorman das experiências extrafísicas; o enlightenment das informações de
ponta; o storyteller das novidades extrafísicas; o savoir-faire nas experiências projetivas comunicadoras.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Comunicologia Interdimensional.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Comuniquemos a verdade. Projetor: repórter multidimensional. Comuniquemo-nos sem egões.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interdimensional; o holopensene
projetivo; o holopensene pessoal da comunicação interassistencial; o materpensene pessoal projetivo; a ampliação da liberdade pensênica em ambiente multidimensional; a leitura do holopensene
do local extrafísico; o materpensene do amparo extrafísico; o materpensene projeciofílico; a afinidade pensênica nos contatos interdimensionais; o holopensene de abertismo consciencial predispondo à comunicação empática; a autopensenização cosmoética; a acalmia da autopensenização;
a ação de pensenizar o melhor para todos; a qualificação do holopensene pessoal priorizando
o pen; os benignopensenes facilitadores da comunicação; a benignopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; a manutenção dos ortopensenes em encontros críticos; a ortopensenidade;
a atenção e reação profilática às pressões holopensênicas obnubilantes; a agilidade na troca de
bloco pensênico; a retenção mnemônica dos pensenes durante o encontro extrafísico; os registros
mnemônicos dos pensenes na holomemória; as reciclagens pensênicas pós-evento projetivo;
a materialização no intrafisico dos neopensenes; a neopensenidade; as reflexões pensênicas libertadoras do ego.
Fatologia: a vivência dos trafores da Comunicologia; a agenda projetiva; a disponibilidade oitiva; a isenção na recepção da informação; a comunicação assertiva; a ação eficiente de se
comunicar; a desinformação; a falta de escuta; a intempestividade; a capacidade tarística de não
omitir informação para quem precisa; a valorização da comunicação cosmoética; a capacidade de
superar o ego ao comunicar as próprias ideias; a capacidade de falar para múltiplas e diversificadas audiências; o uso da linguagem correta; a superação dos travões comunicativos; a superação

Enciclopédia da Conscienciologia

18363

da timidez; a autexposição; o investimento nas posturas comunicativas; o zelo pela fidedignidade
na transmissão da informação; a extrapolação ao acessar ideias avançadas; o estudo constante
e disciplinado sobre a projeção consciente; o poliglotismo facilitador da intercomunicação; a participação voluntária na Escola de Projeção Lúcida (EPL) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a disciplina de escrever as experiências projetivas; a coumnicação por meio dos artefatos do saber.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tarefa de comunicar multidimensionalmente; a afinidade com os múltiplos veículos de manifestação da consciência; a tutoria amparadora das consciexes no aprendizado gradual do uso dos atributos comunicativos; a autovivência da comunicação em experiências projetivas; a representatividade multidimensional; a comunicação tarística multidimensional; a paracomunicabilidade interpessoal; o uso
da telepatia; a verbalização extrafísica sem som; as multivisões inerentes aos paraolhos; as relações parassociais afins; as ações extrafísicas fortalecedoras da rememoração projetiva; o detalhismo quanto ao ambiente multidimensional; o despertamento extrafísico; a rememoração pós-projetiva; o uso do EV no extrafísico para aumento de lucidez; a autossustentabilidade energética potencializando a autoconfiança na comunicação interassistencial; a comunicação entre conscins
projetadas; a comunicação com consciex; o reconhecimento extrafísico de personalidades amigas
de retrovidas; a leitura energética repleta de informações; a conexão com o amparador extrafísico;
a confiança nas informações do amparador extrafísico; a repercursão energética no extrafísico;
o antiestigma quanto ao paravisual das consciexes no ato da comunicação; a desdramatização da
comunicação nos encontros extrafisicos; a autoconfiança parapsíquica; o acesso à parapsicoteca
para consultar o repositório da Para-História Pessoal; o ato de seguir o fluxo assistencial confiando no amparador extrafísico; a inarticulação de palavras na transmissão da ideia extrafísica em
bloco; o conscienciês; o detalhismo e honestidade na interpretação dos parafatos; a comunicação
de retrocognições em grupo; a retrocognição projetiva com diálogos esclarecedores; a precognição projetiva de eventos comunicativos futuros; a autoconscientização multidimensional (AM);
a projeção pelo mentalsoma; a comunicação em ambientes extrafisicos avançados; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Cosmoética na comunicação multi e interdimensional; a cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo agente comunicador–agente receptor; o sinergismo informação-desassédio; o sinergismo agenda extrafísica–diário projetivo; o sinergismo vivência
multidimensional–sociabilidade extrafísica; o sinergismo amparador do assistente–amparador
do assistido; o sinergismo abertismo consciencial–inspiração comunicativa; o sinergismo atenção extrafísica–relatos minuciosos; o sinergismo autenticismo parapsíquico–autenticismo comunicativo; o sinergismo autoqualificativo paraperceptibilidade-intelectualidade-comunicabilidade; o sinergismo dicionarização cerebral–taquipsiquismo–fluência comunicativa.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio cosmoético de
analisar a utilidade tarística da informação percebida; o princípio de primeiro ouvir para depois
falar; os princípios cosmoéticos norteando a comunicabilidade sadia; o princípio de respeitar
o nível evolutivo do interlocutor adequando a comunicação; o princípio anticonflitivo da verbação na comunicação esclarecedora; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da multiexistencialidade.
Codigologia: o codigo pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta extrafísica;
o código grupal de Cosmoética (CGC) pautando a comunicação e a interassistência no grupo evolutivo; o código de conduta da conscin projetora consciente; os códigos comunicativos.
Teoriologia: a teoria da Projeciologia; a teoria da comunicação interdimensional; a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria do paradigma consciencial; a teoria do pensene; a teoria
da responsabilidade pessoal pelo resultado comunicativo.
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Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica da associação de ideias; a técnica da identificação da variante adequada ao contexto comunicativo interassistencial; a técnica do registro;
a técnica da projeciocrítica; as técnicas rememorativas da projeção consciente.
Voluntariologia: o paravoluntariado dos projetores lúcidos interassistenciais; a utilização interassistencial dos saberes comunicativos no voluntariado; o voluntariado tarístico nos
meios de comunicação divulgando a projetabilidade lúcida.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico Projetarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito anticomunicativo da verborreia; o efeito homeostático das conversações tarísticas; o efeito antibelicista do diálogo pacífico e maduro; o efeito interassistencial da
escuta terapêutica; o efeito da rememoração projetiva no interlocutor ao ouvir relato projetivo;
o efeito esclarecedor da recepção das verpons; o efeito da sinalética energética e parapsíquica
confirmando a importância da vivência projetiva comunicativa; o efeito no grupo evolutivo ao
comunicar as vivências projetivas assistenciais.
Neossinapsologia: a comunicação multidimensional lúcida contribuindo na geração das
neossinapses; as neossinapses advindas das paratecnologias extrafísicas; a produção de neossinapses durante encontro comunicativo extrafísico; as neossinapses oriundas da comunicação cosmoética; as neossinapses criadas a partir da comunicação mentalsomática com os amparadores
extrafísicos; a inibição comunicativa interditando a aquisição de neossinapses; a tares oriunda
das neossinapses; as neossinapses recuperadas nas projeções lúcidas; a comunicação cosmoética
impactante geradora de neossinapses antifossilizadoras; a comunicação interdimensional lúcida
influindo na geração das neossinapses quanto ao holossoma.
Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo alternante estado intrafísico–estado projetado;
o ciclo comunicativo emissão-transmissão-recepção-processamento; o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos auxiliando o desenvolvimento do projetor novato; o ciclo experiência-comunicação-conhecimento.
Enumerologia: a projeção consciente; a escala da lucidez da conscin projetada; a autolucidez projetiva; os relatos projetivos; o paraconhecimento adquirido; a projeciografia; a projeciocrítica. A comunicação didática; a intencionalidade na comunicação; a intercomunicação eficiente; o autenticismo comunicativo; a comunicação técnica; o desafio comunicativo; a comunicação
interdimensional tarística.
Binomiologia: o binômio amparar-esclarecer; o binômio comunicador-ouvinte; o binômio comunicação-esclarecimento; o binômio projetor comunicador–representante interdimensional; o binômio paracomunicação efetiva–responsabilidade comunicativa.
Interaciologia: a interação comunicador-receptor; a interação conscin projetada comunicadora–consciex amparadora paradidática; a interação projetor comunicador–conscin receptora comunicadora; a interação informação-comunicação; a interação neossinapse–paraneossinapse; a interação conscienciês-paracérebro; a interação projeção interassistencial–relato projetivo desassediador; a interação retrocognição–reconhecimento grupocármico–comunicação
grupal.
Crescendologia: o crescendo comunicação intrafísica–comunicação multidimensional;
o crescendo projetor jejuno–projetor de consciência contínua; o crescendo língua materna–conscienciês; o crescendo projetor troposférico–exoprojetor; o crescendo projetor mudo–projetor comunicador; o crescendo relatos projetivos orais–gescon de relatos projetivos; o crescendo comunicação atráves da linguagem comum–comunicação atráves do conscienciês; o crescendo comunicação local–comunicação universal.
Trinomiologia: o trinômio projeção-lucidez-rememoração; o trinômio autassistência-comunicação-heterassistência; o trinômio paracompreensão–parainterpretação–comunicação
pós-projetiva; o trinômio da liderança comunicação-motivação-mudança.
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Polinomiologia: o polinômio autodisponibilidade-projetabilidade-comunicabilidade-interassistencialidade; o polinômio paracomunicativo clareza-concisão-objetividade-realismo;
o ambiente interdimensional favorecendo o desenvolvimento do polinômio autodidatismo-intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade-assistencialidade.
Antagonismologia: o antagonismo projetor comunicativo / conscin trancada muda;
o antagonismo projetor tarístico grupal / projetor exibicionista vaidoso; o antagonismo comunicação interassistencial / comunicação lacunada; o antagonismo comunicação projetiva dessassediadora / comunicação intrafísica assediadora; o antagonismo comunicação esclarecedora
/ exposição egocêntrica.
Paradoxologia: o paradoxo da tradução da vivência parapsíquica na comunicação verbal; o paradoxo de as idéias captadas pelo paracérebro poderem ser traduzidas pelo cérebro físico; o paradoxo da origem extrafísica da consciência e da recorrente inabilidade comunicativa
no extrafísico; o paradoxo de a Era da Supercomunicação ignorar a comunicação multidimensional.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia; a democracia comunicativa; a política da
transparência na informação.
Legislogia: a lei de causa e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação; a lei
do maior esforço aplicada à Comunicologia; a lei do maior esforço aplicada à manutenção de
bons hábitos mnemônicos.
Filiologia: a projeciofilia; a comunicofilia; a paracomunicofilia; a multidimensionofilia;
a paraconviviofilia; a verbofilia; a neofilia; a adaptaciofilia; a criticofilia; a interassistenciofilia;
a reeducaciofilia; a mnemofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a projeciofobia; a conscienciofobia; a conviviofobia;
a dessomatofobia; a neofobia; a assistenciofobia; a fatofobia desencadeando o polinômio distorções perceptivas–distorções paraperceptivas–distorções cognitivas–distorções mnemônicas.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da verborragia; a síndrome da
hipomnésia; a busca por holofotes na síndrome do histrionismo.
Maniologia: a mania de chamar as projeções conscienciais de sonhos.
Mitologia: o mito da comunicação plena sem levar em conta o paradigma consciencial;
o mito de a comunicabilidade ser apenas dom inato; a queda do mito das verdades reveladas.
Holotecologia: a comunicoteca; a projecioteca; a convivioteca; a assistencioteca; a argumentoteca; a discernimentoteca; a mnemonicoteca; a parapedagogoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Comunicologia; a Multidimensiologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Holossomatologia;
a Energossomatologia; a Taristicologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Autolucidologia; a Autorganizaciologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin comunicadora, a conscin projetada comunicativa; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projetor comunicador; o projetor consciente; o acoplamentista;
o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a projetora comunicadora; a projetora consciente; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-
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termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens communicologus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens
cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: projetor comunicador taconista = aquele cuja informação objetiva consolar as demais consciências minimizando as responsabilidades da vida multidimensional; projetor comunicador tarístico = aquele cuja informação objetiva esclarecer as demais conscins explicitando os paradeveres da vida multidimensional.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da Comunicologia Tarística; a cultura da autenticidade pautando as relações conscienciais comunicativas; a cultura da
comunicabilidade cosmoética.
Comunicologia. No enfoque da Interassistenciologia, a comunicação sincera das neoideias percebidas no extrafísico reverbera de modo impactante nos assistidos e assistentes, promovendo a tares pela ressignificação de conceitos arraigados por múltiplas vidas.
Mentalsomatologia. Conceitos complexos, tais como as neoideias da Conscienciologia,
são melhor compreendidos e assimilados por meio de experiência projetiva impactante e estimuladora do autodiscernimento.
Projeciologia. Sob a ótica da Experimentologia, as repetidas vivências projetivas, em
ambientes extrafísicos diversos, trazem a experiência necessária ao projetor comunicador para
o uso dos atributos do psicossoma de modo eficaz maximizando o aproveitamento das interações
extrafísicas.
Holossomatologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 condições favorecedoras dos experimentos projetivos assistenciais:
01. Antiemotividade.
02. Autocontrole.
03. Autodesassédio.
04. Confiança nos amparadores.
05. Desassombro.
06. Detalhismo.
07. Estado Vibracional.
08. Foco.
09. Pragmatismo.
10. Traquejo projetivo.
Parafenomenologia. Sob a ótica da Projeciologia, eis 8 exemplos, em ordem alfabética,
de fenômenos extrafísicos possíveis de serem experienciados pelo projetor comunicador:
1. Cosmoconsciência.
2. Encontro extrafísico.
3. Estado vibracional no extrafísico.
4. Extrapolação parapsíquica.
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Inspiração de amparador.
Interação com amparadores extrafísicos.
Parapsicodrama.
Retrocognição.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o projetor comunicador, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
02. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
03. Comunicação modular: Comunicologia; Neutro.
04. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
05. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Parafatologia: Extrafisicologia; Neutro.
08. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
09. Projeciofilia: Projeciologia; Homeostático.
10. Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
11. Projetor jejuno: Projeciologia; Neutro.
12. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
13. Relato projetivo: Projeciologia; Neutro.
14. Saberes comunicativos: Comunicologia; Neutro.
15. Sinergismo projeção lúcida–interassistencialidade: Projeciologia; Homeostático.

A COMUNICAÇÃO FRANCA E OBJETIVA DAS NEOIDEIAS
APREENDIDAS NO EXTRAFÍSICO TORNA O PROJETOR
COMUNICADOR, LÚCIDO, O AGENTE DA TARES INTERDIMENSIONAL, NARRADOR DE PARAFATOS E VERPONS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já captou neoideias advindas de encontros extrafísicos críticos? Considera dividir as próprias experiências tarísticas com o grupo evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa; et
al.; 160 p.; 25 E-mails; 58 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 22 websites; glos 179 termos; 60 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 42 a 51.
2. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 139, 291 e 341.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 4a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 221 a 230, 647 a 654, 695, 723 a 728, 759 a 761, 816, 835 a 837, 841 e 849 a 858.
4. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisoras Erotides Louly;
Helena Araújo; 268 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 blog; 20 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 20 websites; glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 9ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2013; páginas 17 a 21, 32 a 39, 48 a 50, 54 a 56, 66, 67, 101, 102 e 125 a 127.

E. E. Z.

Enciclopédia da Conscienciologia

18368

PROJETOR JEJUNO
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O projetor jejuno é a conscin, homem ou mulher, inexperiente quanto
à manifestação pessoal e alheia na dimensão extrafísica a partir da projetabilidade lúcida (PL).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo projetor vem do idioma Francês, projeteur, de projectio, “jato para
diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento;
construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. A palavra jejuno vem do idioma Latim, jejunus, “que está em jejum; esfomeado; faminto; magro; seco; pobre; limitado; estreito; acanhado; ignorante; apedeuta; estranho”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Projetor inexperiente. 02. Projetor iniciante. 03. Projetor principiante. 04. Projetor novato. 05. Projetor calouro. 06. Projetor inábil. 07. Projetor limitado.
08. Projetor aprendiz. 09. Projetor leigo. 10. Projetor neófito.
Neologia. As 3 expressões compostas projetor jejuno, projetor jejuno inconsciente
e projetor jejuno autoconsciente são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 01. Projetor experiente. 02. Projetor tarimbado. 03. Projetor experimentado. 04. Projetor experto. 05. Projetor traquejado. 06. Projetor técnico. 07. Projetor avançado. 08. Projetor teático. 09. Especialista em projetabilidade lúcida. 10. Perito em projeção
consciente.
Estrangeirismologia: a performance projetiva deficitária; a carência de know-how quanto à projetabilidade lúcida; a falta de expertise extrafísica; o upgrade projetivo; o Projetarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; a parapensenidade da
conscin projetada; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a qualidade do holopensene da base física do projetor influindo no desenvolvimento projetivo.
Fatologia: as autopesquisas projetivas; a necessidade imprescindível do conhecimento
teórico projeciológico para o desenvolvimento do projetor novato; a extensa bibliografia projeciológica; a resistência à utilização de técnicas projetivas; a autorganização da rotina para aplicação
de técnicas projetivas; os alvos mentais projetivos; a rememoração das vivências projetivas; o registro das autovivências extrafísicas; a autoprojeciocrítica; a autoprojeciometria; o mapeamento
das inabilidades projetivas pessoais; a identificação dos erros recorrentes nas autoprojeções conscienciais; os catalisadores da emersão da projetabilidade latente; as trocas de experiências entre
projetores; a utilidade dos cursos de Projeciologia e dos laboratórios de autopesquisa projetiva
no desenvolvimento do projetor jejuno; o Curso Integrado de Projeciologia (CIP) e a Escola de
Projeção Lúcida (EPL) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
Parafatologia: a jejunice projetiva; a inexperiência quanto à projeção consciente; as manifestações iniciais ou esboçantes na extrafisicalidade; o amadorismo projetivo; a carência de conhecimento prático quanto à dimensão extrafísica; a ausência de traquejo projetivo; a falta de desembaraço projetivo; as ações extrafísicas titubeantes do projetor novato; os temores quanto à Parafenomenologia, peculiares ao projetor iniciante; a necessidade de amadurecimento pessoal
quanto às vivências fora do soma; o trafal da projetabilidade lúcida; a iniciação projetiva; a semperaprendência projetiva; o autodesempenho projetivo; a autovivência do estado vibracional (EV)

Enciclopédia da Conscienciologia

18369

profilático; a sinalética parapsíquica pessoal aplicada ao desenvolvimento projetivo; a identificação dos sinais precursores objetivos e subjetivos do transe projetivo indicando o aperfeiçoamento
do projetor; as parapercepções das sensações psicofisiológicas advindas da descoincidência holossomática; as etapas de desenvolvimento da projeção consciente (PC); o desenvolvimento gradual das habilidades projetivas; o desenvolvimento projetivo contínuo; a repetição paciente projetiva; a curiosidade sadia quanto à extrafisicalidade; as atitudes pró-projetivas; a paraprendizagem;
as autocomprovações quanto à realidade extrafísica; a aprendizagem derivada das paravivências;
as projeções conscientes assistidas; o reconhecimento dos autesforços do projetor pelo amparo
extrafísico; a parapreceptoria nas experiências projetivas; as projeções didáticas; a paradidática
dos amparadores na paraeducação do projetor aprendiz; o suporte paratécnico especializado dos
monitores extrafísicos; as inspirações providenciais dos amparadores extrafísicos nas experiências
fora do corpo; a observância das regras de etiqueta extrafísica; a compreensão dos amparadores
extrafísicos frente às inépcias do projetor jejuno; os microtraumas vivenciados pelo projetor novato; os traumas extrafísicos inevitáveis e indispensáveis ao desenvolvimento do projetor; a impactoterapia da primoprojeção lúcida; o contágio psicológico desencadeando projeções conscientes espontâneas; o extrapolacionismo parapsíquico no desenvolvimento da projetabilidade lúcida;
a autoconscientização multidimensional (AM) permitindo o vislumbre da extensão do autodesconhecimento; a vivência do paradigma consciencial; a experiência da conscin projetada viver temporariamente na condição de consciex; a desdramatização da dimensão extrafísica; a desrepressão
consciencial através da projetabilidade lúcida.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projetivo energossoma-psicossoma; o sinergismo vontade–intenção–energia consciencial; o sinergismo sinalética parapsíquica–desenvolvimento projetivo; o sinergismo agenda extrafísica–diário projetivo.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença (PD); o princípio da autopesquisa;
o princípio insubstituível do esforço evolutivo pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) influindo no desenvolvimento do
projetor jejuno; o código de conduta extrafísica.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria do paradigma consciencial;
o predomínio da autovivência (99%) verbaciológica sobre a teoria (1%).
Tecnologia: a técnica do EV enquanto elemento-chave no desenvolvimento da projetabilidade lúcida; as técnicas projetivas; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da soltura energossomática; a técnica de autexpansão das energias conscienciais; a técnica da assepsia energética;
a repetição técnica favorecendo o autodesenvolvimento projetivo; as técnicas rememorativas da
projeção consciente.
Voluntariologia: a adesão inicial ao paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização;
o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos do desenvolvimento da projetabilidade lúcida; os efeitos da voliciolina nos resultados projetivos; o efeito das emoções nos autexperimentos extrafísicos.
Neossinapsologia: a carência de paraneossinapses projetivas; os recursos paramnemônicos empregados pelos amparadores extrafísicos para a apreensão de paraneossinapses pelo projetor aprendiz.
Ciclologia: o ciclo de extrapolacionismos parapsíquicos auxiliando o desenvolvimento
do projetor novato; o ciclo projetivo; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo teoria-autovivência.
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Enumerologia: as gafes projetivas; os vexames projetivos; as inabilidades projetivas; as
inseguranças projetivas; os minitraumas projetivos; as descobertas projetivas; os aprendizados
projetivos.
Binomiologia: o binômio indisciplina-arrogância; o binômio domínio das energias–desenvoltura projetiva; o binômio projetor-parapreceptor; o binômio experiência-aprendizagem.
Interaciologia: a interação amparador extrafísico–conscin projetada; a interação curiosidade sadia–desenvolvimento projetivo; a interação autodisposição-autovivência; a interação
nível de autorganização–nível de projetabilidade; a interação cérebro-paracérebro.
Crescendologia: o crescendo projetabilidade jejuna–projetabilidade veterana; o crescendo fenomênico aura projetiva–clarividência viajora–projeção consciente; o crescendo monovisão–cosmovisão multidimensional; o crescendo percepções somáticas–parapercepções holossomáticas.
Trinomiologia: o trinômio disponibilidade-paciência-perseverança; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos; o trinômio projeção espontânea–projeção voluntária–projeção
forçada.
Polinomiologia: o polinômio vontade inquebrantável–desassombro cosmoético–autodisciplina–continuísmo–saturação mental projetiva; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo interesse / indiferença; o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo continuísmo / imediatismo; o antagonismo desassombro / temor; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo autevolução projetiva / autacomodação projetiva; o antagonismo projetabilidade amplificada / projetabilidade reprimida; o antagonismo vida alternante
/ vida trancada; o antagonismo autoprojetabilidade amadora esporádica / autoprojetabilidade
profissional buscada.
Paradoxologia: o paradoxo de o trauma extrafísico poder funcionar de maneira terapêutica, vacinando ou curando o projetor dos aspectos desconhecidos da dimensão extrafísica.
Politicologia: a energocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia; a lucidocracia; a tecnocracia; a cognocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento da projetabilidade lúcida.
Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a paratecnofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a espectrofobia; a tanatofobia; a parapsicofobia; a extrafisicofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da subestimação autoparapsíquica.
Mitologia: a desmitificação da projeção da consciência; a queda dos mitos relativos à dimensão extrafísica; o mito da mudança de patamar sem autesforço e autocrítica.
Holotecologia: a volicioteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a conscienciometroteca;
a tecnoteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Energossomatologia; a Holossomatologia; a Multidimensiologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Autolucidologia; a Autorganizaciologia; a Autopesquisologia;
a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projetor jejuno; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o consci-
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enciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o reeducador; o epicon lúcido;
o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projeciólogo;
o parapercepciologista; o experimentologista; o extrafisicologista; o voluntário.
Femininologia: a projetor jejuna; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projecióloga; a parapercepciologista; a experimentologista; a extrafisicologista; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo
sapiens lucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens experiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: projetor jejuno inconsciente = o iniciante instintivo, sem atinar quanto
aos efeitos e consequências do desenvolvimento da projetabilidade lúcida; projetor jejuno autoconsciente = o iniciante autopercuciente quanto aos efeitos e consequências do desenvolvimento
da projetabilidade lúcida.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida.
Caracterologia. O projetor jejuno, homem ou mulher, pode vivenciar, por exemplo, dispostas na ordem alfabética, 7 dificuldades iniciais nas primeiras experiências extrafísicas, superadas facilmente no decorrer do desenvolvimento projetivo e acúmulo de experimentos:
1. Dúvida. A insegurança pessoal quanto ao fato de estar ou não projetado no decorrer
das autovivências extrafísicas. A dúvida pode ser sanada por meio da autoverificação, partindo do
pressuposto de realmente estar projetado.
2. Erraticidade. O despreparo em estabelecer alvos mentais projetivos gerando a erraticidade extrafísica com baixo aproveitamento dos experimentos. O objetivo de aprender, de pesquisar e de fazer assistência predispõe o projetor a receber o auxílio dos amparadores nos autexperimentos projetivos.
3. Euforex. A euforia extrafísica não permitindo ao projetor ampliar o senso crítico pessoal durante as projeções, facilitando a ocorrência de equívocos e condutas inadequadas. A repetição dos experimentos e a autodeterminação em manter a calma e a racionalidade na dimensão extrafísica minimizam a incidência de emocionalismos.
4. Indistinção. A predominância de projeções semiconscientes no currículo pessoal de
experiências levando frequentemente o projetor novato a ter dificuldade na distinção entre projeções conscientes reais e sonhos comuns. O registro e estudo dos autexperimentos auxiliam o projetor a identificar as dificuldades pessoais durante as projeções e a estabelecer estratégias de superação.
5. Lastreamento. A dificuldade de atuação extrafísica gerada pelo psicossoma lastreado, podendo ser minimizada pela exteriorização de energias e instalação do estado vibracional.
6. Medo. O receio do encontro com consciexes dificultando as interações fora do soma.
Os contatos diretos nas experiências extrafísicas auxiliam no autenfrentamento dos temores irracionais.
7. Obstáculos. Por inexperiência, a conscin pode se defrontar com obstáculos extrafísicos quando projetada, ficando limitada ao ambiente doméstico por tentar atravessar as construções físicas e não conseguir. O estudo quanto aos atributos do psicossoma auxilia na superação
dos condicionamentos intrafísicos do projetor.

Enciclopédia da Conscienciologia

18372

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o projetor jejuno, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autexame projetivo: Parassemiologia; Homeostático.
04. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
05. Autoconstatação: Autexperimentologia; Homeostático.
06. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
08. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
09. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
10. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
11. Paragafe: Extrafisicologia; Nosográfico.
12. Parapreceptoria: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
14. Paravivência: Extrafisicologia; Neutro.
15. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.

O SOMATÓRIO DE EXPERIÊNCIAS TORNAM O PROJETOR
MAIS SEGURO NAS EXPLORAÇÕES EXTRAFÍSICAS,
ESTABELECENDO REPERSPECTIVAÇÕES NA EXISTÊNCIA
INTRAFÍSICA ATRAVÉS DOS AUTENFRENTAMENTOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, se identifica com o perfil do projetor jejuno?
Quais ações práticas tem realizado para superar tal condição?
Bibliografia Específica:
1. Lopes, Tatiana; Etapas do Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; Artigo; Anais do IV Congresso
Internacional de Projeciologia; Belo Horizonte, MG; 15-17.08.08; Journal of Conscientiology; Vol. 11; N. 41-S; 11
enus.; 20 refs.; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte; Portugal; 2008; páginas 79 a 97.
2. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21
x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ;
1999; páginas 212 a 214, 254, 256, 355, 389, 398, 401, 432 a 490, 492, 514, 526, 529, 571, 660, 686, 730, 753, 768, 782,
795, 855, 859, 894 e 965.
3. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 234 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites;
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 7ª Ed.; rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas
66, 67, 69, 82, 111, 114, 135, 136, 166, 176 e 177.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 173, 174
e 549.

T. L. F.
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PROJETOR LÚCIDO
(PROJECIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O projetor lúcido é a conscin, homem ou mulher, promotora, vivenciadora,
realizadora e experimentadora das saídas do corpo físico com lucidez, na condição de parafenômeno disruptivo das barreiras multidimensionais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo projetor vem do idioma Latim, projectio, “jato para adiante;
lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção
em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Surgiu no Século XVIII. O termo lúcido deriva
também do idioma Latim, lucidus, “luminoso, luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Projetor consciente. 2. Desdobrador consciente. 3. Viajante extrafísico lúcido. 4. Projecionista consciente. 5. Projetor extracorpóreo consciente. 6. Autoprojetor
lúcido. 7. Viajeiro consciencial lúcido.
Neologia. As 4 expressões compostas projetor lúcido, projetor lúcido jejuno, projetor
lúcido intermediário e projetor lúcido veterano são neologismos técnicos da Projeciologia.
Antonimologia: 1. Conscin trancada. 2. Projetor inconsciente 3. Conscin eletronótica.
4. Consciex projetora.
Estrangeirismologia: o know how na realização da séparation complète, expressão balzaquiana (1832) usada na novela Louis Lambert; a maturidade na désunion fréquente vivida em
função da equipe extrafísica; o praticante da out-of-the-body experience (OBE); os amparadores
técnicos do Zeitgeist da Projeciologia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente do autodiscernimento quanto à volição aplicada à projetabilidade lúcida interassistencial.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Projeto-me,
logo assisto. Projetor: assistente interdimensional. Projetor: alternante multidimensional. Projetores também deslumbram-se. Projetor: descoincidente prático.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da projetabilidade lúcida; o holopensene da Projeciologia;
o holopensene da Era Consciencial; o holopensene da consciência contínua; a retilinearidade pensênica da autovivência extrafísica; a autopensenidade focada na interassistência extracorpórea.
Fatologia: a Escala Evolutiva das Consciências contemplando o projetor lúcido; a eliminação dos intermediários por meio da projeção consciente; a exemplificação da autodeterminação
do projetor consciente no rompimento das barreiras multidimensionais; a projetabilidade ideal;
o Congresso Internacional de Projeciologia (CIPRO) reunindo os pesquisadores da experiência
fora do corpo; o tratado Projeciologia: Panorama das Experiência Fora do Corpo Físico, propondo a neociência da pesquisa interdimensional; o deslumbramento do projetor consciente; o recesso projetivo decorrente de fatores multivariados; os autores de obras sobre projeção consciente
compondo a casuística da Projeciologia; o Centro da Consciência Contínua (CCC) qual primeira
escola de projeção consciente para receber os egressos de Curso Intermissivo (CI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático vivenciado espontaneamente pelos projetores conscientes; os grupos volitativos das consciexes intermissivistas
preparando o futuro projetor consciente; os grupos interassistenciais fixando a interdimensionalidade da consciência para a vida humana; a filiação à equipex de interassistência fora do corpo humano; a participação extrafísica doadora de energias nas reurbexes de locais baratrosféricos;

18374

Enciclopédia da Conscienciologia

o véu do esquecimento de paraconteúdos extrafísicos; o para-hábito de fixar pontos, aspectos, consciências, ápices e singularidades, extrafisicamente, visando à rememoração a posteriori; a iniciativa
da consciência projetora mudar o foco dimensional para o extrafísico, facilitando a decolagem do
psicossoma; a sabedoria do aproveitamento da presença dos amparadores extrafísicos na potencialização da projetabilidade; as projeções conscientes confirmadas; a discrepância dos ambientes
extrafísicos com os intrafísicos averiguadas pelo projetor consciente; as projeções conscientes desassediadoras; os resgates extrafísicos; a visita extrafísica a comunexes evoluídas por parte do projetor consciente; os encontros extrafísicos com parentes dessomados, ampliando a visão de conjunto do projetor consciente; a doação de ectoplasma extraído do projetor consciente fora do corpo;
o senso de liberdade com a volitação extrafísica; o bom humor sereno dos amparadores extrafísicos nas injunções extrafísicas diversas; o aprendizado de entrar na sintonia das energias dos amparadores extrafísicos; os debates extrafísicos; a compreensão ampliada da evocação extrafísica
por parte dos projetores conscientes; a projeção de mentalsoma; a projeção consciente na dimensão mental; a paraprojeção da consciex na dimensão mental, com o veículo mentalsoma, desvendando a proximidade da 3a dessoma; as pesquisas decorrentes de experiências vividas extrafisicamente; a Cosmoética regendo as ações extrafísicas das consciências projetadas; as sinaléticas
energéticas e parapsíquicas pessoais da projeção consciente automapeadas; a atuação lúcida do
projetor na Projecioterapia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo técnica-disciplina alinhando os resultados do projetor;
o sinergismo amparador–sinalética energética e parapsíquica pessoal potencializando o desempenho do projetor; o sinergismo disponibilidade interassistencial–autoconfiança cosmoética; o sinergismo EV–higidez pensênica em certos ambientes extrafísicos; o sinergismo autorrelaxação
psicofisiológica–autocontrole respiratório; o sinergismo saturação mental–alvo projetivo; o sinergismo leitura projetiva–interesses parapesquisísticos; o sinergismo demandas assistenciais–predisposição interassistencial favorecendo as projeções em séries.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) basilando o autodesenvolvimento do projetor; o princípio interassistencial teático de não perder as oportunidades de ajudar extrafísicamente; o princípio pessoal de priorizar a interassistência extrafísica frente aos interesses pessoais; o princípio da higidez pensênica aplicada extrafisicamente pelo projetor lúcido.
Codigologia: o código pessoal do bom-tom expressando o autodiscernimento na projeção lúcida após vivência das técnicas projetivas; o código cosmoético do sigilo pensênico quanto
a certos parafatos acessados pelo projetor.
Teoriologia: a teoria do projetor ideal; a teoria da Projeciologia; a teoria do psicossoma e mentalsoma esclarecendo as modalidades de projeções conscientes; a teoria da tenepes favorecendo o desenvolvimento de mais projetores lúcidos; a teoria dos deslocamentos conscienciais.
Tecnologia: a técnica interassistencial potencializadora do estado vibracional; a técnica
do autencapsulamento energético; a técnica de blindagem energética da alcova qualificando o ambiente para o projetor; a técnica das posturas físicas projetivas; a técnica da soltura energossomática pela chuveirada hidromagnética; a paratécnica do arco voltaico extrafísico aplicado à conscins projetadas e à consciexes; as paratécnicas de autodefesa energética ampliando o destemor extrafísico; a aplicação da técnica da invéxis tendo o suporte da projetabilidade lúcida da conscin;
o reconhecimento da paratecnologia interassistencial.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da Projeciologia; o engajamento enquanto paravoluntariado projetor em equipex interassistencial promovendo o aumento das projeções conscientes; o projetor voluntário nas equipes de cursos de campo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Liderologia;
o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia.
Efeitologia: o efeito catalisador das projeções em séries; o efeito inspirador dos insights
sobre pensenes evitáveis pela consciência projetora lúcida extrafisicamente; o efeito recompensador da interassistência extrafísica; o efeito neoideativo para o projetor consciente.
Neossinapsologia: as neossinapses do pensar extrafísico desvendando os enredos multiexistenciais das consciências; as neossinapses do equilíbrio íntimo experimentado nas comunexes
avançadas; a cosmovisão da vida multidimensional lúcida do projetor promovendo neossinapses.
Ciclologia: o ciclo projeção consciente–projeciografia–projeciocrítica funcionando qual
alavanca no desenvolvimento do projetor lúcido; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP), enquanto raiz do projetor lúcido; as expansões da consciência deflagrando novo ciclo evolutivo.
Enumerologia: a autopesquisa sobre a projeção consciente; a autopesquisa sobre a autoparafisiologia projetiva; a autopesquisa sobre as técnicas projetivas pessoais aplicadas; a autopesquisa sobre as técnicas interassistenciais extrafísicas vivenciadas; a autopesquisa sobre as comunexes paravisitadas; a autopesquisa sobre os níveis de lucidez experimentados; a autopesquisa
sobre os resultados obtidos com a projeção consciente.
Binomiologia: o binômio projeção consciente–rememoração; o binômio técnica projetiva–projeção consciente; o binômio holossoma–rotina útil favorecendo à projeção consciente.
Interaciologia: a interação projetor consciente–amparador extrafísico; a interação projetor consciente–consciexes assistidas; a interação projetor lúcido–auxiliar intrafísico na base física.
Crescendologia: o crescendo estado vibracional–catalepsia projetiva–perda da respiração no processo da projeção consciente; o crescendo projetor espontâneo–projetor voluntário obtido pelo autoinvestimento nas técnicas projetivas.
Trinomiologia: o trinômio campos projetivos–autorrelaxação muscular progressiva
(RMP)–projeção consciente propiciando a descoincidência do projetor lúcido.
Polinomiologia: o polinômio rotina projetiva–hábitos projetivos–lucidez projetiva–rememoração–retribuição gescônica.
Antagonismologia: o antagonismo misticismo / desenvolvimento do projetor; o antagonismo vida intrafísica trancada / vida intrafísica alternante; o antagonismo temor / projeção
consciente.
Paradoxologia: o paradoxo do projetor sair de si para entrar em si; o paradoxo de determinada dimensão antes de ser localização ser estado intraconsciencial.
Politicologia: a política da projeciocracia; a interassistenciocracia; a parapsicocracia;
a lucidocracia; a discernimentocracia; a parapercepciocracia; a tecnocracia dos amparadores especializados em projeção consciente; a meritocracia explicando a maior facilidade de algumas
consciências com a projeção consciente.
Legislogia: a lei do maior esforço para romper as dificuldades recíprocas; as paraleis da
Cosmoética percebidas pelo projetor consciente a partir da lei de causa e efeito da autopensenidade mais imediata na dimensão extrafísica.
Filiologia: a projeciofilia; a extrafisicofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a mentalsomatofilia; a grupofilia; a experimentofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; o tanatofobia; extrafisicofobia; a neofobia; a voliciofobia;
a cienciofobia; a assediofobia bloqueando o projetor consciente.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial contribuindo para a superficialidade na análise da projeção consciente; a síndrome de Swedenborg desvirtuando a projeciocrítica,
e a compreensão do projetor consciente; a síndrome do perdularismo evolutivo favorecendo
o desperdiço das oportunidades projetivas; a síndrome da insegurança; a síndrome do deslumbramento projetivo gerando o recesso do projetor; a síndrome do poder intrafísico pelo fato de ser
projetor consciente, gerando a tendência à gurulatria; a síndrome de burnout dificultando a lucidez do projetor consciente.
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Maniologia: a superação da fracassomania frente à projeção consciente.
Mitologia: o mito da finitude da morte biológica superado pelo projetor consciente.
Holotecologia: a projecioteca; a convivioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a interassistencioteca; a traforoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Extrafisicologia; a Parafenomenologia; a Parelencologia; a Autorganizaciologia; a Autodisciplinologia; a Autoparapercepciologia; a Autexperimentologia; a Assistenciologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o projetor lúcido; o amparador extrafísico; o projetor pijamudo; o miniprojetor consciente; o escritor; o autopesquisador; o tenepessista; o epicon lúcido; o inversor existencial; o reciclante existencial; a semiconsciex; o evoluciólogo; o acoplador lúcido; o duplista.
Femininologia: a projetora lúcida; a amparadora extrafísica; a projetora pijamuda; a miniprojetora consciente; a escritora; a autopesquisadora; a tenepessista; a epicon lúcida; a inversora
existencial; a reciclante existencial; a semiconsciex; a evolucióloga; a acopladora lúcida; a duplista.
Hominologia: o Homo sapiens projectus; o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
multidimensionalis; o Homo sapiens paraperceptiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: o projetor lúcido jejuno = o projecionista consciente iniciante, espontâneo, involuntário, desvendando a multidimensionalidade; o projetor lúcido intermediário = o projecionista consciente mediano, porém perdulário, esbanjador e deslumbrado quanto à multidimensionalidade; o projetor lúcido veterano = o projecionista consciente experiente, engajado em equipex interassistencial, vivenciando lúcida e produtivamente a multidimensionalidade.
Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida; a cultura da Projeciologia; a cultura
da interdimensionalidade lúcida; a cultura da intermissividade lúcida resgatada pelas projeções
conscientes; a cultura da reurbex; a cultura da pesquisa parapsíquica pelas projeções; a cultura
da Parapercepciologia teática aprofundando a Conscienciologia.
Taxologia. De acordo com a Projeciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 tipos de projetores(as) apresentados no tratado Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano:
01. Bilocador(a).
02. Catalisador(a).
03. Deslumbrado(a).
04. Diurno(a).
05. Exoprojetor(a).
06. Ideal.
07. Notívago(a).
08. Precognitivo(a).
09. Projetora-gestante.
10. Psicômetra.
11. Retrocognitor(a).
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Autexperimentologia. Sob a ótica da Descrenciologia, eis, a seguir, listados em ordem alfabética, 8 cursos disponíveis para investimento do interessado no desenvolvimento da projeção
consciente:
1. Curso Ectoplasmia Projetiva Paracirúrgica Interassistencial (EPPI): realizado pela
Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB).
2. Curso Grupos Volitativos: elaborado pelo IIPC.
3. Curso Imersão Projecioterápica: realizado pela Associação Internacional de Consciencioterapia (OIC).
4. Curso Integrado de Projeciologia (CIP): ministrado pelo IIPC.
5. Curso Laboratório de Técnicas Projetivas (LTP’s): ministrado pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
6. Curso Projetarium: organizado pelo IIPC.
7. Dinâmica Parapsíquica da Projetabilidade Lúcida: realizada no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
8. Escola de Projeção Lúcida (EPL): ministrada pelo IIPC.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o projetor lúcido, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda projetiva: Projeciologia; Homeostático.
02. Agente antiprojeção consciente: Projeciologia; Nosográfico.
03. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Aplicação de técnicas projetivas: Projeciologia; Neutro.
05. Catálise da projetabilidade: Projeciologia; Homeostático.
06. Desenvolvimento projetivo: Autoprojeciologia; Homeostático.
07. Diário projetivo: Projeciografologia; Neutro.
08. Fenômeno projetivo ambivalente: Parafenomenologia; Neutro.
09. Inabilidade projetiva: Projeciologia; Neutro.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Lei da Projeciologia: Legislogia; Homeostático.
12. Neossinapse projetiva: Projeciologia; Homeostático.
13. Psicosfera projetiva: Projeciologia; Neutro.
14. Relato projetivo: Projeciologia; Neutro.
15. Rememoração projetiva: Projeciologia; Neutro.

O PROJETOR LÚCIDO EXPLICITA PATAMAR DE VIRADA
TEÁTICA NA CONSCIENCIOLOGIA , POIS, VIVENCIANDO
A MULTIDIMENSIONALIDADE, CATALISA A AUTORRECOMPOSIÇÃO RUMO AO ESTADO DE CONSCIÊNCIA CONTÍNUA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza as autexperiências fora do corpo humano? Quais proveitos vem obtendo com a vivência da projeção consciente na diuturnidade?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano;
1.248 p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21
x 7 cm; enc.; 5ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas
778 a 798.
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2. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Steiner; 288 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites;
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed.; rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas
110 a 112.

M. D. S.
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LÚCIDO PRÉ-DESSOMANTE
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O projetor lúcido pré-dessomante é a conscin, homem ou mulher, na terceira ou quarta idade biológica, desenvolta e veterana quanto à saída temporária para fora do corpo
humano, usufruindo de conhecimentos e paraconhecimentos otimizadores da dessoma consciente.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo projetor vem do idioma Latim, projectio, “jato para adiante; lanço;
esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo lúcido deriva
também do idioma Latim, lucidus, “luminoso, luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Surgiu no Século XIX. O prefixo pré vem do mesmo idioma Latim, prae, “anteroridade; antecipação; adiantamento; superioridade comparativa”. A palavra descartar é constituída 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; em função de; acerca de; contra”, e pelo elemento de composição cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Projetor lúcido geronte. 2. Projetor lúcido longevo. 3. Projetor lúcido idoso. 4. Conscin projetora pré-dessomática.
Neologia. As 3 expressões compostas projetor lúcido pré-dessomante, projetor lúcido
primário pré-dessomante e projetor lúcido avançado pré-dessomante são neologismos técnicos
da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Conscin idosa trancada. 2. Conscin pré-dessomática obnubilada.
3. Projetor geronte não lúcido.
Estrangeirismologia: o upgrade pré-dessomante.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à aplicabilidade evolutiva da projeção lúcida (PL).
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – Projetor,
atleta transcendente. Parapsiquismo, megachave multidimensional.
Citaciologia. “Humor não é um estado de espírito, mas uma visão do mundo” (Ludwig
Wittgenstein, 1889–1951).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do projetor pré-dessomante; o holopensene da projetabilidade lúcida (PL); o holopensene do geronte lúcido; a harmonia entre os holopensenes multidimensionais; o holopensene pessoal do autorrevezamento; os parapensenes; a parapensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; o fato de a conscin deixar rastros da própria vida mediante a assinatura pensênica; o fato de a pensenização da transição do descarte do corpo físico constituir o materpensene da dessomática.
Fatologia: a disponibilidade projetiva bem intencionada; a produtividade do pré-dessomante na terceira ou quarta idade; o slogan do Colégio Invisível da Dessomatologia: – “Estude
a morte, você vai sair vivo dela”; o fato de o projetor pré-dessomático carregar consigo a riqueza
intraconsciencial; o planejamento da longevidade pessoal útil desde a adolescência; a reeducação
dos idosos para o aproveitamento da longevidade pelo mentalsoma; a liderança intermissivista do
pré-dessomante; a busca por ambiente acolhedor estimulante ao aprendizado projetivo; a velhice
enquanto domínio íntimo contra o tempo; as imaturidades em geral prejudicando as parapercep-
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ções; a desdramatização da idade intrafísica; o fato da condição de ser idoso ou jovem não significar o alcance de êxito evolutivo; a hiperacuidade empregada na compreensão das experiências
pré-dessomáticas; a condição de geronte perspicaz sendo ideal para as gestações conscienciais; as
neoideias desencadeando fraternismo proexológico; a reestruturação do humor equilibrado; a melhoria da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o fato de a dessoma ser inevitável a toda conscin; a maturidade do projetor pré-dessomante; a harmonia interconsciencial; o abertismo consciencial, do
berço ao crematório; a maturidade consciencial do geronte facultando realizações construtivas
e renovadoras; a fixação projetiva conquistada; a captação do trafor de projetor interassistencial;
a hipótese de a condição de projetor pré-dessomante ampliar a longevidade; os redutores do autodiscernimento; as oportunidades educativas e reeducativas; as aprendizagens cerebrais e paracerebrais; a reflexão e autopesquisa dessomática; a condição da proéxis aplicada ao tempo de vida
restante; as reciclagens constantes; a condição da renovação enquanto reconstrução evolutiva;
a condição de envelhecimento do cérebro e enriquecimento do paracérebro; a paciência nos desafios projetivos; o geronte na fase produtiva da gescon pessoal; a teática pacifista do projetor pré-dessomante; o posicionamento assertivo e coerente perante a vivência do corpus da Conscienciologia; a conquista da desperticidade; as renovações cognitivas; o autoposicionamento e a autossustentabilidade na tenepes auxiliando cosmoeticamente qualquer contrafluxo evidenciado; a conquista da holomaturidade das consciências neste planeta Terra; a condição de pré-dessomante lúcido enquanto profilaxia da parapsicose post-mortem; o preparo à própria dessoma atual; a vivência regular da automegaeuforização favorecendo a longevidade; a condição de projetor atilado
pré-dessomante facultando o ato de pensar no Cosmos sem fronteiras.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a PL facultando
à conscin pré-dessomática; a recuperação de cons; as retratações e reconciliações grupocármicas;
a projeção lúcida autopersuasiva explicitando o fato de a dessoma acontecer apenas biologicamente; o parafato de o soma sem a consciência lembrar o cadáver humano; os empreendimentos
projetivos autorreeducativos; a projetabilidade na terceira e quarta idades facultando a desenvoltura e eficiência da conscin lúcida; o parabanho energético como gratificação em trabalhos assistenciais pré-dessomático; a importância do mapeamento da sinalética energética e parapsíquica
pessoal; a paraperceptibilidade relativa ao soma; a construção dos saberes multidimensionais na
terceira e quarta idades; a preparação do autorrevezamento multiexistencial; os resquícios do
energossoma no recém-dessomado; a necessidade teática do desenvolvimento da autoconscientização multidimensional (AM); a clarividência no estado da descoincidência vígil; a paraperceptibilidade da atenção aplicada às múltiplas dimensões; a bússola consciencial direcionando ações
indicadoras da megafraternidade; o discernimento mentalsomático das informações e vivências
extrafísicas; a coexistência fraterna entre conscins e consciexes; a tenepes; a ofiex; o autodiscernimento da inteligência evolutiva (IE); a atuação do amparador técnico em projetabilidade
lúcida ombro a ombro com o idoso; as retrocognições extrafísicas enquanto provas decisivas da
própria seriéxis; a conexão com a Central Extrafísica das Energias (CEE); as reciclagens cognitivas e paracognitivas; as evocações seriexológicas; as paraprendizagens enobrecedoras; o autocomprometimento pré-ressomático do intermissivista atuante; as equipexes paratécnicas em Dessomática; o Paradireito pós-dessoma; a evidência da paraprocedência latente para a conscin lúcida
fora do corpo físico; a vivência da Cosmoética e o Universalismo no cotidiano multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projetabilidade–reaprendizagem dessomática; o sinergismo automotivação–autopriorização projetiva; o sinergismo paracérebro-paraperceptibilidade; o sinergismo da convivialidade sadia; o sinergismo coesão-coerência-clareza.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à projetabilidade lúcida; o princípio da liderança doadora assistencial; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípio
da Seriexologia; o princípio de toda conscin ser pré-dessomante; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio do Universalismo na prática.
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Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) favorecendo o pré-dessomante;
o autoparapsiquismo útil aperfeiçoando o CPC.
Teoriologia: a teoria dos fenômenos parapsíquicos; a teoria das reurbexes; a teoria da
personalidade cosmoética autoconsciente; a teoria do ensaio da morte biológica; a teoria da interassistencialidade multidimensional; a teoria da projeção consciente (PC).
Tecnologia: as técnicas projetivas da Escola de Projeção Lúcida do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a técnica da autopacificação tenepessista;
a técnica interassistencial do acolhimento-orientação-encaminhamento utilizada na tenepes;
a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da desassim; a técnica da autorganização
do projetor lúcido pré-dessomante; as técnicas bioenergéticas; as técnicas das parapesquisas; as
técnicas da assistência tarística.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico do projetor lúcido assistencial aos dessomantes; o paravoluntariado ombro a ombro com o voluntário cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da projeção lúcida (Projetarium);
o laboratório conscienciológico da diferenciação autopensênica; o laboratório conscienciológico
da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo
(CI); o laboratório conscienciológico da Autodespertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia;
o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: a dessoma saudável enquanto o efeito da projetabilidade lúcida; o efeito reorganizador da projeção lúcida no pré-dessomante; o efeito elucidativo da projetabilidade às
conscins na terceira e quarta idades; o efeito esclarecedor do fenômeno da autobilocação; o efeito
teático da autopacificação íntima no entendimento dessomático; os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos evitando imaturidades; o efeito da pacificidade das ideias originais; os efeitos
serenos otimizadores da dessoma inteligente.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas das projeções lúcidas; as neossinapses
projetivas fixadas ao cérebro e paracérebro preparando para a dessoma.
Ciclologia: o ciclo coincidência-descoincidência do pré-dessomante; o ciclo pré-dessoma–dessoma–pós-dessoma.
Enumerologia: a autexperimentação; a autoparaperceptibilidade; as retrocognições;
a abertura de caminhos; a articulação da proéxis; a observação do fluxo do Cosmos; a catalisação
evolutiva.
Binomiologia: o binômio pré-dessomante–dessoma; o binômio projetabilidade–aprendiz da dessoma; o binômio dessomante lúcido–amparador atuante; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paraprendizagem–dessoma lúcida.
Interaciologia: a interação conscin projetada–consciex amparada; a interação holomaturidade–convivialidade interassistencial; a interação autolucidez-reciclagem; a interação fatos-parafatos; a interação projeção lúcida–perspectivação da dessoma; a interação amparador–
–pré-dessomante.
Crescendologia: o crescendo projeção consciente-cosmoconsciência; o crescendo atenção multidimensional–projetabilidade interassistencial; o crescendo consecução proexológica–
–desenvolvimento parapsíquico; o crescendo soltura energossomática–descoincidência vígil;
o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo cascagrossismo-parapercepções; o crescendo
ausência de conhecimento pré-dessomático–reeducação pré-dessomática.
Trinomiologia: o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio gescon–autopesquisa–pré-dessoma lúcida.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo projetor atilado / conscin de vida trancada; o antagonismo longevidade produtiva / longevidade contemplativa; o antagonismo apego / desapego;
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o antagonismo pararrecepção de acolhimento / pararrecepção assediadora; o antagonismo ação
/ inação; o antagonismo geronte demente / geronte lúcido; o antagonismo maturidade afetiva
/ tolices afetivas.
Paradoxologia: o paradoxo de viver como se nunca fosse dessomar; o paradoxo da autobilocação, a consciência sai de si mesma para estudar a si própria; o paradoxo de ao se estudar a dessoma, se valorizar mais a vida; o paradoxo de o jovem impulsivo se tornar idoso sereno.
Politicologia: a projeciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a verbaciocracia;
a meritocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da serialidade; a lei da grupalidade; as leis da
empatia; as leis da proéxis.
Filiologia: a projeciofilia; a teaticofilia; a conviviofilia; a autopesquisofilia; a neofilia;
a cosmopensenofilia; a parapsicofilia.
Fobiologia: a gerontofobia; a projeciofobia; a autofobia; a tanatofobia; a dessomatofobia; a parafenomenofobia; a proexofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão; a síndrome do conflito de paradigmas.
Mitologia: o mito das asas de anjos; o mito do céu e inferno; o mito de o dessomante se
transformar em santo; o mito de o geronte não aprender mais nada.
Holotecologia: a dessomatoteca; a projecioteca; a teaticoteca; a convivioteca; a sinaleticoteca; a geriatroteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Projeciologia; a Energossomatologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Gerontologia; a Teaticologia; a Multidimensiologia; a Mentalsomatologia; a Seriexologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin projetora lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin pré-dessomante.
Masculinologia: o projetor lúcido pré-dessomante; o geronte pré-inversor; o geronte lúcido; o autodecisor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o reciclante existencial; o completista; o conviviólogo; o proexista; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o intermissivista.
Femininologia: a projetora lúcida pré-dessomante; o geronte pré-inversor; a geronte lúcida; a autodecisora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a reciclante existencial; a completista; a convivióloga; a proexista; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a intermissivista.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens
amicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: projetor primário lúcido pré-dessomante = a conscin geronte praticante
de técnicas projetivas, trabalhando em prol da pré-dessoma lúcida; projetor avançado lúcido pré-dessomante = a conscin geronte lúcida com experiências projetivas de cosmoconsciência.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura da Projeciologia; a cultura da
paraperceptibilidade.
Gerontologia. Sob a ótica da Projeciologia, considerando a importância da preparação
da dessoma para a condição de lucidez extrafísica da consciex, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 14 condições estimuladoras ao projetor lúcido geronte:
01. Abertismo. Manter a mente aberta a neoideias.
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02. Assistencialidade. Ter como meta maior a interassistencialidade multidimensional.
03. Atenção. Qualificar os atributos atenção e concentração, base das aprendizagens
e paraprendizagens.
04. Autorganização. Programar-se para viver em ambiente prazeroso, instigante e estimulador.
05. Convivialidade. Evitar o isolamento social.
06. Criatividade. Buscar a criatividade, manifestação fundamental ao geronte nas
gescons.
07. Desapego. Trabalhar as perdas inevitáveis da idade avançada.
08. Exercício. Cultivar a memória acessando a holomemória.
09. Intelectualidade. Desafiar o cérebro envelhecido, trabalhar com o cérebro dicionarizado.
10. Lucidez. Buscar dessomar com inteligência, abandonar afeições exarcebadas
e apegos.
11. Ortopensenidade. Pensenizar sadiamente.
12. Produtividade. Priorizar as gescons, envelhecer é acumular sabedoria.
13. Proéxis. Alcançar o completismo, a desperticidade e a ofiex.
14. Profilaxia. Preparar-se para o envelhecer.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Dessomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o projetor lúcido pré-dessomante, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
03. Colégio Invisível da Dessomatologia: Colegiologia; Homeostático.
04. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
05. Dessoma lúcida: Dessomatologia; Homeostático.
06. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
07. Ensaio dessomático projetivo: Projeciologia; Neutro.
08. Fixação parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
10. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Longevidade produtiva: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Organização pró-dessoma: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Pré-intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.

O PROJETOR LÚCIDO PRÉ-DESSOMANTE OBTÉM, QUANDO FORA DO SOMA, INFORMAÇÕES ESCLARECEDORAS,
PARAPRENDIZAGENS COSMOÉTICAS E EVOLUTIVAS, OTIMIZANDO A PREPARAÇÃO DA DESSOMA CONSCIENTE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de pré-dessomante, preocupa-se
com a dessoma próxima? Com motivação e com bom humor?
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PROLE MENTALSOMÁTICA
(COGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prole mentalsomática é o conjunto de conscins intelectuais, residentes no
banco de ideias (think tank), componentes da escola de pensamento do líder (homem ou mulher),
criador (mastermind) de novo meio de produção de conhecimento ou da linha de neoideias, neopensenes, neoverpons, neoperspectivas, neoteorias, neotécnicas ou neoempreendimentos em campo específico de cognição – ou da Cogniciologia – dentro do universo do livre intercâmbio de concepções.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo prole vem do idioma Latim, proles, “raça; linhagem; família; filhos; posteridade; fruto (no sentido figurado)”. O vocábulo mental procede também do idioma
Latim Tardio, mentalis, “do espírito; mental”, e este de mens, mentis, “atividade do espírito; intenção; pensamento; inteligência”. Apareceu no Século XV. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu
no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Progênie mentalsomática. 2. Prole intelectual. 3. Sóbole intelectual.
4. Intelectuais de escola ideológica. 5. Autores engajados. 6. Cientistas pósteros; seguidores
científicos. 7. Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Neologia. As 3 expressões compostas prole mentalsomática, miniprole mentalsomática
e megaprole mentalsomática são neologismos técnicos da Cogniciologia.
Antonimologia: 1. Intelectuais sem escola. 2. Pesquisadores free-lancers. 3. Autores
independentes. 4. Cientistas autistas.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autocognição.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da retilinearidade pensênica; os taquipensenes;
a taquipensenidade.
Fatologia: o encorajamento das pessoas a chegar às próprias conclusões por meio do desenvolvimento das faculdades racionais; os princípios da racionalidade; as classes ou distinções
disciplinares; o academicismo; o escolasticismo; a bancada do laboratório; o combate às superstições; as discrepâncias e inconsistências do pensamento-ação; as neoideias perigosas; as dificuldades, os obstáculos e as frustrações ante as neoideias; a sensatez das conclusões; o ônus da
prova; a reverificabilidade dos autexperimentos; a causa comum defendida pelas conscins dissimilares; a empatia intelectual; a coragem intelectual; a pretensão intelectual; a imparcialidade
intelectual; a coerência intelectual; a integridade cosmoética intelectual; o calculismo cosmoético
intelectual; a descendência intelectual; a linhagem intelectual; as heranças intelectuais; a progênie mentalsomática; a genitura ideológica; o paradigma da Conscienciologia.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
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autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a empatia intelectual; a coragem intelectual; a imparcialidade intelectual; a coerência intelectual; a integridade cosmoética intelectual; o calculismo cosmoético intelectual; a descendência intelectual.
Binomiologia: o binômio mestre-discípulo; o binômio ideia-líder; o binômio afinidade-pensenidade.
Trinomiologia: o trinômio ressomas-retrocognições-neocognições.
Politicologia: a cognocracia; a evoluciocracia.
Filiologia: a gnosiofilia; a ideofilia; a intelectofilia; a mentalsomatofilia; a neofilia.
Holotecologia: a Holoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquisologia; a Coerenciologia; a Dialética; a Argumentologia; a Refutaciologia; a Perfilologia; a Caracterologia;
a Tipologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a prole mentalsomática; a prole intelectual; as equipes de apoio.
Masculinologia: o cientista utilitarista; os acadêmicos; os políticos; os filósofos; os filólogos; o trabalhador intelectual; o voluntário intelectual; o apologista; o aprendiz; o inversor existencial; o reciclante existencial; o conscienciólogo; o cientista; o professor universitário; o voluntário; o pré-serenão vulgar; o professor itinerante; o corifeu; os amparadores extrafísicos.
Femininologia: a cientista utilitarista; as acadêmicas; as políticas; as filósofas; as filólogas; a trabalhadora intelectual; a voluntária intelectual; a apologista; a aprendiz; a inversora existencial; a reciclante existencial; a consciencióloga; a cientista; a professora universitária; a voluntária; a pré-serenona vulgar; a professora itinerante; as amparadoras extrafísicas.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens mentor; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprole mentalsomática da Conscienciologia = o minigrupo de voluntários da Instituição Conscienciocêntrica (IC); megaprole mentalsomática da Conscienciologia =
o megagrupo de voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Culturologia: os idiotismos culturais.
Escolas. De acordo com a Holomaturologia, as escolas das linhas de pensamentos originais da Humanidade se dividem em múltiplas áreas – artísticas, científicas, filosóficas, pedagógicas, políticas, sociológicas – por exemplo, estas 10, dispostas na ordem alfabética:
01. Academia: Platão (428–347 a.e.c.), Espeusipo (?–339 a.e.c.), Xenócrates de Calcedônia (396–314 a.e.c).
02. Escola de Mileto: Tales de Mileto (625–547 a.e.c.), Anaximandro (610–546 a.e.c),
Anaxímenes de Mileto (585–528 a.e.c.).
03. Escola Eleática: Parmênides (530–460 a.e.c.), Senão de Eleia (495–430 a.e.c.),
Melisso de Samos (Século V a.e.c.).
04. Escola Filosófica “O Jardim”: Epicuro (341–170 a.e.c.), Metrodoro de Lámpsaco
(331–278 a.e.c.), Tito Lucrécio Caro (94–49 a.e.c.).
05. Escola Pitagórica: Pitágoras (571–497 a.e.c.), Ferécides de Siros (Século VI a.e.c.),
Filolau de Taranto (480–405 a.e.c.).
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06. Instituto para o Desenvolvimento Harmônico do Homem: George Ivanovitch
Gurdjieff (1866–1949), Peter D. Ouspensky (1878–1947), Thomas de Hartmann (1866–1956).
07. Kindergarten: Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852), Baronesa von Marentholtz-Buelow (1811–1893), Henriette Schrader-Breymann (1827–1899).
08. Liceu: Aristóteles (384–322 a.e.c.), Teofrastro de Eressos (372–287 a.e.c.), Nicômaco de Gerasa (60–120 e.c.).
09. Método Pestalozzi: Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), Carl Ritter (1779–
–1859), Allan Kardec (Hippolyte Léon Denizard Rivail, 1804–1869).
10. Psicanálise: Sigmund Freud (1856–1939), Alfred Adler (1870–1937), Melanie Klein
(1882–1960).
Criador. No perfil ou no corpo de trafores de quem redige o neografopensene na dimensão humana, o gerador de escola específica de pensamento original, podem ser encontrados estes
10, dispostos na ordem alfabética:
01. Cérebro operacional: o argumentador vigoroso; o universalista; o esquematizador
pioneiro; a pessoa com a perseverança de Sísifo.
02. Cientista: de primeira ordem; o neoparadigma; a ortodoxia; a heterodoxia; o referencial humano.
03. Criador de escola: o idealizador; o planejador central; o empreendedor; o gestor;
o articulador de neoteorias; o mentor intelectual; o corifeu; o selfmade man; a selfmade woman.
04. Detonador de neoideias: o verponista; o terminólogo; o orismólogo.
05. Heurista: o modificador do mundo; o descobridor; o inventor; o neologista.
06. Ideólogo: o holopercuciente; o pensador além da contemporaneidade; a Neoprospectiva vislumbrada.
07. Líder intelectual: o agitador de neoideias bem-articulado; o exemplificador cosmoético; a liderança virtual.
08. Pesquisador independente: o ícone do racionalismo transformador das mentes;
a política da sabedoria; a razão objetiva modificando o mundo.
09. Reciclador de pensenizações: o enriquecedor da intelectualidade já existente.
10. Semeador de neoconstructos: o formador de opinião evolutiva; o cultor de audiências; o gerador cognitivo primário; as décadas de atividades pessoais, full time, ininterruptas.
Caracterologia. Sob a ótica da Parassociologia, a prole mentalsomática pode ser classificada em duas categorias básicas: a sadia ou homeostática e a doentia ou nosográfica.
Prole sadia. O perfil da prole sadia, homeostática – o sangue novo da microminoria –
apresenta conscins, por exemplo, com estas 10 reações, traços ou trafores, dispostos na ordem alfabética:
01. Coadjutores: os cientistas de segunda ordem; os doadores de dividendos da investigação original.
02. Coautores: externos ou pósteros; os cumpridores de proéxis; o segundo escalão pesquisístico depois do criador da escola de pensamento.
03. Colhedores: os participantes da primeira colheita de ideias teáticas geradas pelo semeador ideológico.
04. Continuadores: os amplificadores de linhas especializadas do corpus da obra original; os agentes do desenvolvimento ideativo; os geradores cognitivos secundários.
05. Críticos positivos: os impulsionadores da obra na posteridade; a Economia Cosmoética.
06. Discípulos: os próceres; os alunos; os colaboradores; os voluntários em geral.
07. Engajados: os membros das equipes de pesquisas especializadas; os patrocinadores
dos avanços da Mentalsomatologia.
08. Maxidissidentes: os raros – mas possíveis – ultrapassadores das pesquisas originais.
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09. Órfãos: as intelectuais viúvas(os) ideológicos.
10. Seguidores: os membros das novas gerações humanas; os programadores do desenvolvimento das neoperspectivas abertas.
Prole doentia. O perfil da prole doentia, nosográfica – a bastardia da macrominoria –
apresenta conscins, por exemplo, com estas 10 reações, traços ou trafares, dispostos na ordem alfabética:
01. Adversários ideológicos: os inculcadores sofistas; os polemistas inúteis; os bolsões
conservantistas.
02. Arrivistas: os muristas em fuga ante o princípio da descrença; os blefadores arrogantes.
03. Atravessadores: os exploradores com intenções secundárias; os antintelectuais estéreis.
04. Conspiradores: os academicistas retrógrados; os interesseiros; os políticos espúrios;
os difamadores; os cultores do derrotismo, da fracassomania, da sinistrose e do catastrofismo.
05. Críticos negativos: os censores místicos; os terroristas intelectuais; os fanáticos; os
apriorotas; os observadores tendenciosos; os patrulheiros ideológicos; os brontossauros intelectuais; as denunciadores verborrágicos; os pessimistas paranoicos.
06. Desvirtuadores: os distorcedores; as conscins imaturas bloguistas; os cultores do
Desviacionismo.
07. Detratores: os neofóbicos; as personalidades sectárias; os desconstrucionistas negativos; os leitores superficiais de poucas leituras; os defensores irrecuperáveis da anticosmoética.
08. Mercadores de ideias: os mercantilistas; os dinheiristas; os lobistas; os servos
amauróticos; os lavadores de cérebros.
09. Minidissidentes: os regressistas; os fossilizadores; os monovisiologistas; os interiorotas da Aldeia Global; os residentes das torres de marfim.
10. Parasitas: os usurpadores; os plagiadores da pesquisa original; os clones intelectuais; os falsificadores.
Causas. Sob a ótica da Intermissiologia, por outro ângulo, excepcionalmente, os Cursos
Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos são as causas responsáveis pela criação de 7 realidades intrafísicas, dispostas na ordem alfabética:
1. Banco de ideias: as verpons pela recuperação dos cons.
2. Cognópolis: o holopensene da Autopesquisologia.
3. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI): os agentes retrocognitores.
4. Conscienciologia: o megaparadigma multidimensional, multiexistencial e multiveicular.
5. Escola de Foz: 538 pessoas em março de 2008.
6. Prole mentalsomática conscienciológica: consequente, hoje atuante.
7. Terceira bibliografia Específica exaustiva da Conscienciologia: o megafoco dos
atos, fatos e parafatos.
Conquistas. No âmbito da Paracronologia, por exemplo, sem o emprego teático da Parapercepciologia – onde estão embutidas as autorretrocognições –, a Conscienciologia não teria
chegado às conquistas libertárias atuais na Terra.
Preexistência. A partir do exposto, a Conscienciologia, a rigor, não tem criador humano,
pois já preexistia como o conjunto natural das pararrealidades do Cosmos e, assim, é ministrada
nos Cursos Intermissivos. Os conscienciólogos humanos são retrocognitores lúcidos e naturais
das lições hauridas no período da intermissão pré-ressomática recente, autoconscientes, em alto
nível, quanto à vivência da inteligência evolutiva (IE).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a prole mentalsomática, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
1. Acerto grupocármico: Grupocarmologia.
2. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia.
3. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia.
4. Escala dos autores mentaissomáticos: Mentalsomatologia.
5. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia.
6. Princípio da descrença: Mentalsomatologia.
7. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia.

O DEBATE PÚBLICO SOBRE A PROLE MENTALSOMÁTICA
GERADA E DEMONSTRADA NO UNIVERSO PESQUISÍSTICO
DA CONSCIENCIOLOGIA, POTENCIALIZA A CONSECUÇÃO
DAS PROÉXIS GRUPAIS E DOS AUTORREVEZAMENTOS.
Questionologia. Qual reação racional você apresenta ante o tema da prole mentalsomática exposto, aqui, especificamente no contexto da Conscienciologia? Você admite existir lógica
nos fatos e parafatos conscienciológicos ou apenas mero cabotinismo quixotesco nestas explicitações?
Bibliografia Específica:
1. Fuller, Steve; O Intelectual: O Poder Positivo do Pensamento Negativo (The Intellectual); revisor Argemiro de Figueiredo; trad. Maria da Silveira Lobo; 158 p.; 4 caps.; diálogos; 2 enus.; perguntas e respostas; 62 refs.; 21
x 13,5 cm; br.; Editora Relume Dumará; Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 2006; páginas 71, 122 e 134.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 181.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 139.
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PROMETEDOR
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O prometedor é a consciência, consciex ou conscin, homem ou mulher,
quem promete, comunica esperança ou contrai obrigação verbalmente ou por escrito, afirmando
com antecipação algum comprometimento, compromisso, empenho ou promessa com o ato de
dar, fazer ou não fazer alguma coisa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo prometer vem do idioma Latim, promittere, “lançar; atirar para
longe; oferecer; propor; prometer; dar a palavra; obrigar-se”. Surgiu no Século XIII. A palavra
prometedor apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Promitente. 2. Compromitente. 3. Promesseiro. 4. Conscin comprometida. 5. Abonador. 6. Agente garantidor. 7. Co-garantidor.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo promessa:
compromitente; promesseira; promesseiro; prometedor; prometer; prometida; prometido; prometimento; promissão; promissário; promissiva; promissivo; promissor; promissória; promitente.
Neologia. As duas expressões compostas prometedor com atenuante e prometedor com
agravante são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Pessoa não confiável. 2. Conscin irresponsável. 3. Indivíduo desacreditado.
Estrangeirismologia: o res non verba.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente da autocriticidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste promessa inócua.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os elos das correntes das autopensenizações.
Fatologia: a promessa; a promessa humana; o juramento; o abono; a abonação; o compromisso interpessoal; a palavra de honra; a confiabilidade recíproca; o cumprimento da promessa; o descumprimento da promessa; a negação; a recusa; a amizade desfeita; o descrédito; a impugnação; a caução; a causa jurídica; a ação judicial; o processo; o pacto; a demanda; os débitos
do passado; a interprisão grupocármica; as amortizações evolutivas.
Parafatologia: o compromisso extrafísico; a cobrança das consciexes assediadoras.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos maléficos seculares da irresponsabilidade do minuto.
Enumerologia: a cautela; a fiança; a garantia; o penhor; a hipoteca; o contrato; o empréstimo.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-iniciativa-manutenção; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia.
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Antagonismologia: o antagonismo excesso de possibilidades / escassez de discernimento; o antagonismo juramento / mentira; o antagonismo bifrentismo / bifrontismo.
Politicologia: a hagiocracia; a logocracia.
Filiologia: a sociofilia; a decidofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a voliciofobia.
Sindromologia: a síndrome da subestimação.
Maniologia: a mania das promessas.
Mitologia: os mitos da Soteriologia; os mitos da Angelologia.
Holotecologia: a precognoteca; a politicoteca; a folcloteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Experimentologia; a Sociologia; a Sociometria; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Voliciologia; a Intencionologia;
a Coerenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o prometedor; o promitente; o co-promitente; o compromitente; o assegurador; o fiador; o abonador; o devoto promesseiro; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação; o prometedor-em-chefe sem cumprir George Walker Bush (1946–); o maior
promesseiro da política do Brasil Paulo Salim Maluf (1931–).
Femininologia: a prometedora; a promitente; a co-promitente; a compromitente; a asseguradora; a fiadora; a abonadora; a devota promesseira; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora
consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
alienatus; o Homo sapiens responsus; o Homo sapiens reciprocus; o Homo sapiens assistentialis;
o Homo sapiens conviviologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prometedor com atenuante = quem promete alguma coisa à criança; prometedor com agravante = quem promete alguma coisa à pessoa adulta.
Conviviologia. Segundo a Intrafisicologia, a promessa está inserida entre os resultados
máximos dos entendimentos e também dos desentendimentos entre os seres humanos.
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Obrigaciologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, ninguém é obrigado a prometer nada,
no entanto quem promete se compromete e gera a obrigação de cumprir. Muitas interprisões grupocármicas e desvios de proéxis surgem devido a cobranças de promessas, acordos e pactos descumpridos, seja por impossibilidade fática ou displicência.
Taxologia. Em concordância com a Paradireitologia, eis, por exemplo, 7 categorias de
promessas dentro do universo da jurisprudência:
1. Promessa abstrata de dívida: contrato abstrato.
2. Promessa de compra e venda: bilateral.
3. Promessa de contrato: pré-contrato.
4. Promessa de fato por terceiro.
5. Promessa de pagamento.
6. Promessa de recompensa.
7. Promessa de venda.
Caracterologia. No universo da Direitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16
categorias de promitentes, homens ou mulheres, aquelas pessoas obrigadas por promessa de dar,
fazer ou não fazer alguma coisa:
01. Promitente adquirente.
02. Promitente alienante.
03. Promitente assinante.
04. Promitente cedente.
05. Promitente cessionário.
06. Promitente comprador.
07. Promitente concessionário.
08. Promitente consciente.
09. Promitente consorciante.
10. Promitente donatário.
11. Promitente faltoso.
12. Promitente fornecedor.
13. Promitente franqueador.
14. Promitente inadimplente.
15. Promitente permutante.
16. Promitente vendedor.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o prometedor, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
2. Complicador: Experimentologia; Neutro.
3. Dependência: Psicossomatologia; Nosográfico.
4. Elo: Evoluciologia; Neutro.
5. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
6. Nução: Experimentologia; Neutro.
7. Verborragia: Parapatologia; Nosográfico.
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A AUTODISCERNIMENTOLOGIA AFIRMA CATEGORICAMENTE: SÓ SE DEVE PROMETER, SEJA QUAL FOR
A NATUREZA DA PROMESSA, O EXEQUÍVEL OU PASSÍVEL DE SER CUMPRIDO SEM SOMBRA DE DÚVIDA.
Questionologia. Você fez alguma promessa sem cumprir? Quais foram as consequências?
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PROMISCUIDADE
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A promiscuidade é a condição ou tendência de a consciência, homem ou
mulher, misturar-se de maneira anticosmoética, desordenada e desregrada com outras consciências, bioenergias e / ou ambientes, evidenciando comportamentos de libertinagem patológica auto
e heterodesrespeitadora.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo promíscuo deriva do idioma Latim, promiscuus, “promíscuo; comum; usado em comum; geral”. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Achegos interpessoais não seletivos. 2. Mescla anticosmoética.
3. Mistura doentia de pessoas. 4. Licenciosidade interpessoal. 5. Libertinagem consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados da vocábulo promiscuidade: antipromiscuidade; autopromiscuidade; parapromiscuidade; promíscua; promiscuída; promiscuído; promiscuir; promíscuo.
Neologia. As duas expressões compostas promiscuidade episódica e promiscuidade crônica são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Envolvimentos interconscienciais lúcidos. 2. Envolvimentos interpessoais cosmoéticos. 3. Interrelações conscienciais sadias. 4. Relações interconscienciais ajustadas. 5. Relacionamentos conscienciais saudáveis.
Estrangeirismologia: o playboy; o manwhore; a slut; a tramp; a hooker; a vamp; a femme fatale; a maîtresse-en-titre; o sex appeal; o cybersex; o booty call; o swing entre casais; o corpo colocado aos serviços da money society; a belle indifférence.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à permissividade interrelacional.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Promiscuidade: autodesrespeito explícito. Sejamos mais seletivos.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao tema: – ara quem não sabe o que
quer, qualquer coisa serve.
Citaciologia. Eis citação relativa ao tema: – Libertinagem é o hábito de ceder ao instinto
que nos conduz aos prazeres dos sentidos. Não respeita os costumes, mas não os afeta a ponto de
desafiá-los. É sem delicadeza e só justifica suas escolhas por sua inconstância. Mantém-se no
meio entre a volúpia e a devassidão (Denis Diderot, 1713–1784).
Ortopensatologia. – “Promiscuidade não é a democracia pura e sim a patologia da
amargura”. “Na vida moderna, a antiga devassidão recebeu o novo nome, ou eufemismo, de promiscuidade”. “O último trafar, componente da condição patológica complexa da pessoa promíscua, a ser superado, é a fantasia sexual, ou o autopatopensene”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da promiscuidade; o holopensene pessoal da carência sexual; a promiscuidade pensênica nas fantasias sexuais contaminando o sexossoma; o holopensene pessoal da autodesorganização; o holopensene pessoal da baixa autestima; o holopensene pessoal da irresponsabilidade; a pressão holopensênica das consciexes carentes; os pensenes
patológicos sobre os malefícios dos vínculos conscienciais profundos; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os erotopensenes; a erotopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; a indisciplina autopensênica; os patopensenes; a patopensenidade; os pensenes baratrosféricos; os pensenes motivadores de mudança; os pensenes evolutivos; os ortopensenes; a ortopensenidade.
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Fatologia: a promiscuidade; as fantasias sexuais; os comportamentos promíscuos; a mistura indiscriminada com outras consciências e ambientes; as relações efêmeras; a falta de crítica
e seletividade nas companhias intra e extrafísicas; as heranças genéticas e mesológicas da promiscuidade; a promiscuidade sexual; a indústria do sexo, estimulando a promiscuidade; a Internet potencializando a promiscuidade; a bestialidade humana; as perversões sexuais; os atos libidinosos
com animais subumanos; a libertinagem sexual; a pedofilia; os abusos sexuais; os abortos; as doenças venéreas e oncológicas; a corrupção; a devassidão; a sexualidade imatura; a infidelidade;
a exploração somática; a prostituição; a sedução; a manipulação; as volutuosidades; os excessos
sexuais; a ficação; a boemia; o excesso do social; o boavidismo; a vaidade; o culto à beleza somática; as carências afetivo-sexuais; os relacionamentos-relâmpago; o romantismo encoberto pelo
falso desinteresse; a promiscuidade mascarada de “busca pelo amor ideal”; os autassédios; a ausência de envolvimento genuíno com o parceiro; os desafetos; a indiferença; a ignorância quanto
à própria assedialidade; as amizades evitáveis; a amizade colorida; a alcova contaminada; a falta
de reflexão; a fuga de si próprio; o loc externo; o autassédio; o desviacionismo; a arrogância;
a autocorrupção; o egocentrismo; a ausência do megafoco; a falta de prioridade evolutiva; a preguiça mental; a autodesorganização; o caos da mesa de trabalho; a mistura de atividades no mesmo ambiente; a ausência de ambiente de trabalho hígido; a gula; a alimentação fora da sala de
jantar; a ausência de banho; a ausência de Higiene Dentária; a casa bagunçada; a promiscuidade
intelectual; a promiscuidade das intercomunicações; a sujeira acumulada; o sujismundismo; a indisciplina pessoal; a vida indisciplinada; o relaxamento dos hábitos; a vida pessoal desestruturada; as falhas na Higiene Consciencial; a baderna; o porão consciencial; a banalização dos maus
hábitos; as interprisões grupocármicas; a crise existencial; o vazio existencial; a decadência de si
próprio; a ressaca moral; o basta; o domínio dos próprios desejos ectópicos; a inteligência contextual; a reciclagem existencial; a guinada para melhor; os neovalores evolutivos influenciando
nos neopadrões de conduta cosmoética; a busca lúcida pela dupla evolutiva (DE); o loc interno;
o autodesassédio; a autorganização; a vontade inquebrantável de mudar para melhor e autossuperar-se; a mudança de patamar evolutivo.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as heranças paragenéticas da promiscuidade; os heterassédios; a promiscuidade energética; a intoxicação energética; as complicações multidimensionais da promiscuidade; as vampirizações energéticas; a promiscuidade energética obnubilando a manifestação consciencial genuína; a promiscuidade e a ficação, levando à assimilação energética patológica; a promiscuidade sexochacral; a afinização com ambientes extrafísicos de promiscuidade; a aprendizagem doentia na Baratrosfera;
o congressus subtilis; o sexochacra dominando o mentalsoma; as projeções sexuais; as projeções
vexaminosas levando a conscin a refletir sobre o comportamento promíscuo; o uso do mentalsoma para tomar a decisão evolutiva de mudança; a prática da tenepes enquanto ferramenta assistencial às consciexes parapatológicas; a autolibertação da companhia dos guias amauróticos extrafísicos; a mobilização das energias em busca do equilíbrio holossomático; o abertismo energético
para a convivialidade sadia; a descoberta do holorgasmo em parceria com a dupla evolutiva.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico conscin doente–consciex doente; o sinergismo patológico conflituosidade latente–conflituosidade manifesta; o sinergismo patológico subcerebralidade-autassedialidade; o sinergismo patológico despriorização-desregramento; o sinergismo patológico das consciências agrupadas pelos trafares favoritos comuns; o sinergismo patológico autoinsatisfação-heterexploração; o sinergismo do megatrafar com as automimeses patológicas; o sinergismo patológico intenção doentia–caradurismo; o sinergismo patológico das
carências conscienciais retroalimentadas.
Principiologia: o princípio de viver intensamente apenas o presente (hedonismo);
o princípio do prazer; o princípio espúrio de gastar sempre além da conta (perdularismo); o princípio de viver perigosamente (riscomania); o princípio de deixar-se levar pela vida (vadiagem);
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o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da afinidade; o princípio autocorruptor
“todo mundo faz”; o princípio evolutivo “se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos sociais;
o código de valores da Socin quando patológica; o código de comportamento baratrosférico.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da inteligência evolutiva
(IE); a teoria dos esquemas iniciais desadaptativos; a teoria da seriéxis; a teoria da zona de conforto patológica; a teoria do gargalo evolutivo; a teoria do porão consciencial; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva auxiliando na autossuperação da promiscuidade sexual; a técnica da chuveirada bioenergética utilizada para desintoxicação energética; a técnica da autorganização consciencial empregada na resolução da indisciplina; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica do estado vibracional promovendo a higidez bioenergética;
a técnica da invéxis; a técnica da ortopensenidade; as técnicas de promoção da projeção consciente (PC).
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto oportunidade para o exercício de autorganização, autodisciplina e megafoco interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico
da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Ginossomatologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Comunicologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito da promiscuidade na energia consciencial (EC); o efeito da sedução anticosmoética na atividade docente; o efeito da intoxicação energética no autodiscernimento; o efeito das empolgações emocionais nos desapontamentos afetivos; os efeitos das retrovidas
na vida atual; os efeitos da sexualidade pessoal nas manifestações extrafísicas; o efeito dos erros
sutis nos grandes equívocos.
Neossinapsologia: a postura promíscua de múltiplas existências dificultando o desenvolvimento de neossinapses avançadas; o predomínio das retrossinapses sobre as neossinapses;
a ausência de neossinapses de autoprofilaxia holossomática; as neossinapses necessárias aos novos hábitos; a condição patológica das retrossinapses predominando sobre as neossinapses evolutivas; o assédio bloqueador de neossinapses libertárias; a criação de neossinapses a partir da
reestruturação pensênica pessoal; as neossinapses derivadas das interrelações sadias; as neossinapses das reciclagens intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo interpresidiário algoz-vítima; o ciclo patológico vaidade-sucesso-fama; o ciclo ressoma-dessoma enquanto oportunidade para reciclagem do traço da promiscuidade.
Enumerologia: a bagunça; a confusão; a desordem; a mescla; a miscelânea; a mistura;
a mixórdia.
Binomiologia: o binômio patológico hábitos errôneos–rotinas regressivas; o binômio
patológico afabilidades vãs–seduções sociais; o binômio patológico excesso de autoconfiança–
–inconsequência; o binômio carência afetiva–vampirismo energético; o binômio patológico
egoísmo-orgulho enquanto propulsores da promiscuidade; o binômio patológico excesso-escassez; o binômio (duo) conscin atratora–consciex evocada; o binômio trauma físico–trauma afetivo
enquanto risco para a conscin promíscua; o binômio hipolucidez–dessoma prematura; o binômio
presunção-persuasão.
Interaciologia: a interação entre as conscins promíscuas; a interação hedonismo-promiscuidade; a interação carências emocionais–dependências interconscienciais; a interação feminilidade anticosmoética–promiscuidade; a interação entre as energias conscienciais e os am-
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bientes patológicos; a interação pessoal desregrada e não seletiva; a interação heterocrítica falha–autocrítica rasa; a interação Paragenética–Genética–Mesologia; a interação imatura empolgação-ilogicidade; a interação porão consciencial–subcérebro abdominal.
Crescendologia: o crescendo autassédio-heterassédio; o crescendo patológico carência-heterassédio; o crescendo patológico das acumulações intrafísicas impróprias; o crescendo
patológico abusos interconscienciais–débitos grupocármicos; o crescendo patológico instintos
subcerebrais–apetites psicossomáticos; o crescendo patológico erros sutis recorrentes–erro cronicificado; o crescendo nosográfico ausência de Higiene Consciencial–reforço da patologia;
o crescendo patológico contágio-doença-retransmissão.
Trinomiologia: o trinômio preguiça-acídia-acrasia; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio patológico lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral;
o trinômio poder-prestígio-posição sendo moeda de troca afetiva na Socin Patológica; o trinômio
patológico repressão-transgressão-perversão; o trinômio patológico egocentrismo-infantilismo-ingenuidade; o trinômio patológico promiscuidade-libertinagem-licenciosidade; o trinômio patológico esbanjamento-gula-luxúria; o trinômio leviandade-negligência-irresponsabilidade;
o trinômio conscin promíscua–guia amaurótico–assediador extrafísico; o trinômio autodestrutivo
sexo–drogas–rock and roll; o trinômio afetividade-sexualidade-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio eu aberto–eu cego–eu secreto–eu desconhecido representando as diversas instâncias de autoconsciência e autexposição da promiscuidade; o polinômio holobiografia-retroidentidades-retrossomas-neossoma; o polinômio tempo-lugar-cultura-sociedade; o polinômio laringochacra-cardiochacra-umbilicochacra-sexochacra; o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar.
Antagonismologia: o antagonismo monogamia / poligamia; o antagonismo desejo / racionalidade; o antagonismo maturidade sexossomática / vampirismo bioenergético; o antagonismo duplismo evolutivo / vedetismo da promiscuidade estagnadora; o antagonismo limpeza intrafísica / sujeira extrafísica; o antagonismo fidelidade / promiscuidade; o antagonismo responsabilidade / hedonismo; o antagonismo lei do maior esforço evolutivo / princípio lúdico do prazer;
o antagonismo homeostase holossomática / falsos prazeres.
Paradoxologia: o paradoxo da libertinagem aprisionadora; o paradoxo de muitas
facilidades serem patrocinadas pelos assediadores; o paradoxo de a consciência não ter sexo na
própria essência e mesmo assim muitas supervalorizarem o sexo; o paradoxo de os seres humanos serem capazes de regredir a comportamentos animalescos inexistentes na subumanidade;
o paradoxo dos múltiplos envolvimentos não gerarem vínculos significativos; o paradoxo de
o menos poder ser mais.
Politicologia: a assediocracia; a egocracia; a barbarocracia; a monarquia; a anarquia;
a corruptocracia; as políticas públicas auxiliando a conscientização acerca de doenças sexualmente transmissíveis.
Legislogia: a lei de Gérson; a lei da causa e efeito; a lei anticosmoética do vale tudo para se dar bem; a lei da ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis básicas da
evolução; a lei da atração dos afins; a lei do maior esforço evolutivo na construção de relacionamentos mutuamente enriquecedores.
Filiologia: a sexofilia promíscua; a pedofilia; as parafilias; a tanatofilia; a hedonofilia;
a conviviofilia; a patofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a filofobia; a gamofobia; a gerascofobia; a obesofobia; a tocofobia; a hipengiofobia; a fobia de intimidade; a fobia de compromisso.
Sindromologia: a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS); a síndrome da borboleta; a síndrome da dispersão consciencial (SDC); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Gabriela; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome borderline;
a síndrome do histrionismo; a síndrome (transtorno) da personalidade narcisista; a síndrome da
personalidade antissocial; a síndrome (transtorno) de dependência.
Maniologia: a consumomania; a metiomania; a edeomania; a afrodisiomania; a ninfomania; a riscomania; a toxicomania; a subcerebromania; a mania de grandeza.
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Mitologia: o mito de a promiscuidade ser libertação das amarras do moralismo; o mito
de a promiscuidade ser sinônimo de independência afetiva; o mito de a promiscuidade auxiliar
o encontro com o parceiro ideal; o mito de a promiscuidade contribuir para experiências de vida
interessantes; o mito de a promiscuidade simbolizar evolução na sociedade contemporânea.
Holotecologia: a sexoteca; a patopensenoteca; a psicossomatoteca; a egoteca; a infantoteca; a idiotismoteca; a toxicoteca; a nosoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Duplologia; a Grupocarmologia; a Holomaturologia; a Invexologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Sexossomatologia; a Recexologia; a Trafarologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
vulgar; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana
lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o promíscuo; o adolescente promíscuo; o mendigo; o prostituto; o garoto de programa; o gigolô; o cortesão; o sujismundo; o borderline; o histriônico; o narcisista; o antissocial; o acoplamentista; 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 reeducador; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a promíscua; a adolescente promíscua; a mendiga; a prostituta; a garota
de programa; a gigolô; a cortesã; a sujismunda; a borderline; a histriônica; a narcisista; a antissocial; a acoplamentista; 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 reeducadora; a escritora; a evoluciente;
a intelectual; a reciclante existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens promiscuus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens socialis; o Homo bestiarius; o Homo eroticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens psychossomaticus; o Homo sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: promiscuidade episódica = a caracterizada pela manutenção de relações
sexuais com parceiros atraídos sem seletividade na adolescência, durante o período de porão
consciencial ou eventualmente na idade adulta; promiscuidade crônica = a caracterizada pela manutenção de relações sexuais com parceiros atraídos sem seletividade perdurando até a meia-idade.
Culturologia: a cultura da promiscuidade; a cultura dos relacionamentos interpessoais
descompromissados; a cultura do envolvimento social sem discernimento; a cultura do abertismo
social ingênuo; a cultura da acriticidade.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, na ordem alfabética, 9 categorias de
promiscuidade e respectivos exemplos:
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1. Afetiva. A falta de seletividade em relação a escolha de amizades ociosas, inúteis
e antievolutivas, mantidas por conveniência ou estagnação. Exemplo: o amigo oportunista; o parceiro com quem não se tem mais afinidade evolutiva.
2. Belicista. A falta de seletividade em relação ao envolvimento com pessoas, ambientes
e holopensenes bélicos, orientados pela afinidade com temas de violência, crueldade e antipassifismo. Exemplo: o ativismo político destrutivo, manifestado somente pelo interesse em protestar
contra tudo e contra todos; o rebelde sem causa.
3. Consumista. A falta de seletividade em relação a compras necessárias e desnecessárias. Exemplo: o shopaholic.
4. Energossomática. A falta de seletividade em relação à exposição a ambientes energeticamente patológicos, e consequente assimilação simpática, sem a realização de estado vibracional profilático. Exemplo: o frequentador de festas rave.
5. Intelectual. A falta de seletividade em relação às autopesquisas prioritárias, com ausência de megafoco e consequente dificuldade nas recins. Exemplo: o desorganizado.
6. Política. A falta de seletividade em relação ao envolvimento com pessoas, instituições
ou partidos políticos, sem uso de valores pessoais evolutivos ou ideologias para formação de alianças. Exemplo: as coligações políticas por conveniência.
7. Proexológica. A falta de seletividade em relação aos comportamentos e metas específicas relacionadas à proéxis, evidenciando a ausência de megafoco na proéxis. Exemplo: o buscador-borboleta.
8. Sexual. A falta de seletividade em relação à escolha de parceiros sexuais e ambientes
apropriados, demonstrando pouco cuidado com o soma e exposição a riscos desnecessários.
Exemplo: o homem dito “galinha”.
9. Somática. A falta de seletividade em relação aos processos higiênicos de cuidado
com o soma, ocasionando o acúmulo de impurezas no corpo físico. Exemplo: a pessoa sujismunda.
Caracterologia. Segundo a Trafarologia, eis 11 trafares, características ou facetas conscienciais associadas à condição da promiscuidade, expostas na ordem alfabética:
01. Acídia: para reciclar os traços conscienciais ultrapassados.
02. Anticosmoética: na abordagem com outras consciências.
03. Autocomplacência: relativa aos próprios atos faltosos.
04. Carência afetiva: na intraconsciencialidade.
05. Conflituosidade: com os outros e consigo mesmo.
06. Descaso: em relação ao outro.
07. Hedonismo: enquanto motivação para as ações diárias.
08. Impaciência: na busca pela satisfação pessoal.
09. Impulsividade: na tomada de decisões sobre os futuros envolvimentos.
10. Manipulação: dos outros para obter ganhos egoístas.
11. Megalomania: relativa às próprias potencialidades e às possibilidades observadas
na existência humana.
Autodiscernimento. Sob a ótica da Mentalsomatologia, é posta a ausência de autodiscernimento em relação às escolhas de interrelação realizadas pela conscin promíscua.
Lógica. Consoante a Evoluciologia, o sexo sem afeto é completamente ilógico na condição humana, mais avançada, de busca pela evolução consciencial interassistencial cosmoética.
Carência. Sob a ótica da Psicossomatologia, a condição da promiscuidade somente se
manifesta se existirem carências pessoais não adequadamente supridas, evidenciando vazio emocional.
Companhias. Concernente à Extrafisicologia, a conscin promíscua se associa a companhias extrafísicas patológicas, apresentando dificuldades para abdicar dos ganhos secundários
desta interrelação, estimulando a manutenção da condição da promiscuidade.
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Terapeuticologia. De acordo com a Consciencioterapia, eis, na ordem lógica, 7 procedimentos a serem adotados para a autolibertação da condição da promiscuidade:
1. Estudo. O aprofundamento teórico do entendimento da promiscuidade por meio de
leituras de livros, artigos e verbetes possibilitando melhor compreensão do tema e respectivas
consequências.
2. Autodiagnóstico. O levantamento das evidências, manifestadas nos pensenes, fatos
e parafatos diários, culminando no autodiagnóstico lúcido da condição da promiscuidade.
3. Autenfrentamento. A decisão lúcida, autodeterminada, de dar o basta em comportamentos promíscuos, embasando-se nos princípios “isso não é para mim” e “se não presta, não
adianta fazer maquilagem”.
4. Recin. A busca seletiva de convivências sadias, possibilitando a reaprendizagem
emocional e a geração de neossinapses sadias e neovalores evolutivos.
5. Neoconduta. A aquisição de comportamentos sociais, energéticos, afetivos e sexuais,
cosmoéticos e ordenados.
6. Parapsiquismo. O emprego lúcido das parapercepções no rastreio de influências patológicas e sadias sobre a manifestação pessoal, buscando a higidez holopensênica e holossomática.
7. Duplismo. A busca pela formação de dupla evolutiva, pela interação saudável entre
afetividade e sexualidade e pela vivência lúcida da interconfiança real.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a promiscuidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aberração antifisiológica: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
03. Autassédio emocional: Autassediologia; Nosográfico.
04. Autodemissão inevitável: Autopriorologia; Homeostático.
05. Bestialidade: Sexossomatologia; Nosográfico.
06. Boemia: Parapatologia; Nosográfico.
07. Congressus subtilis: Parapatologia; Nosográfico.
08. Desrepressão sexual: Sexossomatologia; Neutro.
09. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
10. Indisciplina: Parapatologia; Nosográfico.
11. Megatolice indefensável: Parapatologia; Nosográfico.
12. Megatrafar explícito: Parapatologia; Nosográfico.
13. Objetificação interconsciencial: Patoconviviologia; Nosográfico.
14. Pedofilia: Sexossomatologia; Nosográfico.
15. Síndrome da exaltação da juventude: Parapatologia; Nosográfico.

A PROMISCUIDADE É O RESULTADO DAS CARÊNCIAS
CONSCIENCIAIS, SENDO MEGATRAVÃO DA EVOLUTIVIDADE AO DIFICULTAR A INTERASSISTÊNCIA E IMPEDIR
A ESTABILIDADE HOLOSSOMÁTICA DO INTERMISSIVISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda vivencia a promiscuidade? Em caso afirmativo, quais ganhos secundários seguem mantendo essa condição?
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Filmografia Específica:
1. Despedida em Las Vegas. Título Original: Leaving Las Vegas. País: EUA; & França. Data: 1995. Duração: 110 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês; & Russo. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Mike Figgis. Elenco: Nicolas Cage; Elisabeth Shue; Julian Sands; Valeria Golino; R. Lee Ermey. Richard
Lewis; Steven Weber; Kim Adams; Emily Procter; & Stuart Regen. Produção: Lila Cazès; & Annie Stewart. Desenho de
Produção: Waldemar Kalinowski. Direção de Arte: Barry Kingston. Roteiro: Mike Figgis, com base no romance autobiográfico de John O’Brien. Fotografia: Declan Quinn. Música: Mike Figgis; & Sting .Montagem: John Smith. Cenografia: Florence Fellman. Companhia: Initial Productions; & Lumière Pictures. Outros dados: Oscar de Melhor Ator
para Nicolas Cage. Sinopse: Roteirista alcoólatra perde o emprego e vai para Las Vegas, onde vive tumultuado caso de
amor com prostituta.
2. Maria Antonieta. Título Original: Marie Antoinette. País: França; EUA & Japão. Data: 2006. Duração:
123 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Francês; & Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português.
Direção & Roteiro: Sofia Coppola. Elenco: Kirsten Dunst; Jason Schwartzman; Judy Davis; Rip Torn; Rose Byrne; Asia
Argento; Molly Shannon; Shirley Henderson; Aurore Clément; & Rose Byrne. Produção: Sofia Coppola; & Ross Katz.
Produção Executiva: Francis Ford Coppola; & Mattew Tolmach. Desenho de Produção: K.K. Barrett. Direção de Arte: Pierre Duboisberranger; & Jean-Yves Rabier. Fotografia: Lance Acord. Montagem: Sarah Flack. Figurino: Milena
Canonero. Cenografia: Véronique Melery. Efeitos Especiais: L’Etude et la Supervision des Trucages (L’E.S.T.); & Bigbang SFX. Companhia: American Zoetrope; I Want Candy; Pricel; & Tohokushinsha Film. Distribuidora: Columbia
Pictures Corporation. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Figurino (2007). Sinopse: Filme sobre a história de
Maria Antonieta, jovem vienense a tornar-se rainha da França no ano de 1774.
3. Uma Linda Mulher. Título Original: Pretty Woman. País: EUA. Data: 1990. Duração: 119 min. Gênero: Comédia Romântica. Idade (censura): Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção:
Garry Marshall. Elenco: Richard Gere; Julia Roberts; Ralph Bellamy; Jason Alexander; Laura San Giacomo; Alex Hyde-White; Amy Yasbeck; Hector Elizondo; & James Patrick Stuart. Produção: Arnold Milchan; Steven Reuther; Gary
W. Goldstein & Laura Zisken (produção executiva). Desenho de Produção: Albert Brenner. Direção de Arte: David
M. Haber. Roteiro: J. F. Lawton. Música: James Newton Howard. Montagem: Charles Minsky. Cenografia: Garret Lewis. Companhia: Touchstone Pictures; & Silver Screen Partners IV. Distribuidora: Disney; & Buena Vista. Sinopse:
Magnata perdido pede ajuda à prostituta "trabalhando" no Hollywood Boulevard e acaba contratando-a. No período,
a prostituta se transforma em elegante jovem para poder acompanhá-lo aos compromissos sociais, mas os dois começam
a se envolver e a relação patrão / empregado se modifica para relacionamento entre homem e mulher.
Bibliografia Específica:
1. Diderot, Denis & D’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das Artes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers); Pedro Paulo Pimenta;
& Maria das Graças de Souza; Orgs.; apres. Luís F. S. Nascimento; trad. Isadora Prévide Bernardo; & Maria das Graças
de Souza; 5 Vols.; 434 p.; 2 partes; Vol. 5; glos. 298 termos; 173 ilus.; alf.; 23 x 16 cm; enc.; Unesp; São Paulo, SP; 2015;
páginas 85, 86 e 156.
2. Lima, Carlos Anselmo; et al.; atores ssociados ao C ncer do Colo terino em Propriá, ergipe, rasil; Artigo; Caderno de Saúde Pública; Revista; Mensal; Vol. 22; N. 10; Rio de Janeiro, RJ; Outubro, 2006; páginas 2.151
a 2.156.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
751 a 754.
4. Idem; é ico 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 nternacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.383.
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 96.
6. Widom, Cathy Spatz; & Kuhns, Joseph; Childhood Victimization and Subsequent Risk for Promiscuity,
Prostitution, and Teenage Pregnancy: A Prospective Study; Article; American Journal of Public Health; Review; Monthy; Vol. 86; N. 11; Washington, DC; USA; Novembro, 1996; páginas 1.607 a 1.612.
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PROPAGADOR VERPONOLÓGICO
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O propagador verponológico é a conscin, homem ou mulher, voluntária da
Conscienciologia, lúcida, teática, cosmoética, divulgadora das verdades relativas de ponta (verpon) avançadas, objetivando disseminar e fixar o holopensene da evolução consciencial na Sociedade Intrafísica (Socin).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra propagador vem do idioma Latim, propagator, “conquistador
(epíteto de Júpiter); aquele que consegue a prorrogação (de algum mandato)”, e esta de propagare, “anunciar abertamente em alta voz; contar; expor; levar a conhecimento público; exprimir-se;
discorrer”. Apareceu no Século XVIII. O termo verdade procede também do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo relativa deriva do
mesmo idioma Latim, relativus, “relativo a”. Apareceu em 1536. A palavra ponta provém igualmente do idioma Latim, puncta, “estocada; golpe de ponta”, e este de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar ”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Divulgador de ideias evolutivas avançadas. 2. Transmissor de verpons. 3. Comunicador de verpons. 4. Anunciante de verpons.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo propagar:
antipropaganda; autopropaganda; contrapropaganda; garota-propaganda; garoto-propaganda;
neopropagador; neopropagadora; parapropagador; parapropagadora; propagabilidade; propagação; propagada; propagado; propagador; propagadora; propaganda; propagandeada; propagandeado; propagandear; propagandismo; propagandista; propagandística; propagandístico;
propagante; propagativa; propagativo; propagável.
Neologia. As 3 expressões compostas propagador verponológico, propagador verponológico jejuno e propagador verponológico veterano são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Sonegador de verpons. 2. Divulgador das verdades absolutas.
3. Doutrinador consciencial.
Estrangeirismologia: o Verponarium; a transmissão do know-how evolutivo fundamentado na teática cosmoética verponológica; o breakthrough laringochacral.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicação das ideias libertárias da Conscienciologia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Propaguemos ideias avançadas. Propaguemos a Conscienciologia.
Coloquiologia: o ato de botar a boca no trombone.
Proverbiologia. Eis dito popular, brasileiro, relativo à comunicação: quem não se comunica, se trumbica (José Aberlardo Barbosa de Medeiros, Chacrinha; 1917–1988).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Comunicação. Todas as pessoas, em tese, têm alguma facilidade de comunicação.
Quem não tem é porque vive inibido pela autocorrupção”.
2. “Taristicologia. No universo da Taristicologia, o ato da exposição das verpons úteis
à Humanidade, dispensa a persuasão”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; o holopensene da propaganda;
o holopensene propagador; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene esclarecedor;
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o holopensene verponológico; o pensene comunicativo; o pensene libertário; o materpensene pessoal da comunicação tarística.
Fatologia: a comunicação evolutiva; a arte de comunicar sendo ferramenta evolutiva;
a condição do posicionamento interassistencial holocármico; as ferramentas de comunicação;
a identificação das autorrecins evolutivas na prática da propagação das verpons; a sala de aula de
Conscienciologia; a entrevista na mídia televisiva e radiofônica; a segurança pessoal quanto
à transmissão da verpon; o trafar pessoal impedindo o aproveitamento das oportunidades de comunicação das verpons conscienciológicas; a timidez gerando omissão comunicativa deficitária;
a ociosidade das potencialidades pessoais travando a interassistência avançada; o travamento cognitivo decorrente do medo da autexposição; a desistência da docência conscienciológica; a experiência da propagação de verpons gerando crises de crescimento consciencial; o ato de arregaçar as
mangas e divulgar as verpons; o autenfrentamento das dificuldades proporcionando mudança de
patamar evolutivo; a argumentação cosmoética na hora da propagação das ideias evolutivas de
ponta; o ansiosismo na interlocução; a interlocução sadia; o reconhecimento do limite da compreensão do ouvinte; o ato de transmitir o conhecimento com clareza e objetividade; o ato de saber
ouvir a demanda assistencial do outro; os pedidos de tenepes; a distribuição do material de divulgação de cursos e eventos científicos conscienciológicos; o artigo publicado em revistas e jornais
não conscienciológicos; a gescon parapedagógica; a apresentação de neoverpons no Congresso
Internacional de Verponologia na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI); a participação em cursos, tertúlias, dinâmicas parapsíquicas, capacitando o propagador
de verpons; a Cognópolis; os espaços físicos das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o poliglotismo ampliando a atuação do propagador verponológico; a divulgação pelo outdoor; o registro mnemônico da evolução consciencial; o projeto evolutivo pessoal alinhado às verpons conscienciológicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atuação dos amparadores extrafísicos na ocasião da divulgação dos eventos da Conscienciologia; a projeção
consciente (PC); a aula extrafísica de Conscienciologia; a psicosfera pessoal hígida, influenciando
positivamente nos resgates extrafísicos; a reurbanização de ambiente extrafísico; a satisfação íntima de bem-estar holossomático adquirido após o esclarecimento verponológico; a parceria com
os amparadores extrafísicos na propagação das ideias libertárias da Conscienciologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo divulgador das verpons–amparador de função potencializando a assistência; o sinergismo vontade inquebrantável–esforço perseverante na ampliação da
disseminação das verpons; o sinergismo comunicação verbal–comunicação não verbal; o sinergismo holossomático; o sinergismo interlocução tarística–ampliação do autoconhecimento.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de o menos doente assistir
o mais doente por intermédio da tares; o princípio de assistir conforme a necessidade do assistido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à comunicação da verpon.
Teoriologia: a aplicação de 1% de teoria e 99% de prática para o desenvolvimento do
aprendizado das ideias da Conscienciologia; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do exemplarismo pessoal (PEP); a técnica da organização das
ideias; a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica da tenepes; a técnica do acoplamento energético qualificando a informação; a técnica da retribuição pessoal; a técnica da assim-desassim.
Voluntariologia: o voluntário teático nas Instituições Conscienciocêntricas propagando
as ideias evolutivas de ponta; o senso de equipe no voluntariado reforçando a divulgação das
verpons.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Recexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verponologistas; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito da satisfação íntima auferida pela coerência com a autoproéxis;
o efeito da aceleração das autorrecins; o efeito da produtividade consciencial aprimorando a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito do desenvolvimento dos atributos mentaissomáticos; o efeito da proposição pessoal de neoverpons; o efeito da retribuição mentalsomática nos acertos grupocármicos.
Neossinapsologia: as neossinapses da interassistência tarística; as neossinapses da renovação pensênica; as neossinapses da doação gratuita de conhecimentos.
Ciclologia: o incremento do ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a vivência lúcida do
ciclo grupocármico; o ciclo da transmissão da informação assistencial.
Enumerologia: o propagador verponológico criativo; o propagador verponológico parapsíquico; o propagador verponológico desinibido; o propagador verponológico tenepessista;
o propagador verponológico destemido; o propagador verponológico intermissivista; o propagador verponológico automotivado. A propagação das ideias tarísticas; a propagação das ideias
evolutivas; a propagação das ideias libertárias; a propagação das ideias renovadoras; a propagação das ideias emancipadoras; a propagação das ideias pacificadoras; a propagação das ideias
intermissivas.
Binomiologia: o binômio autoconfiança-cognição na transmissão da verpon; o binômio
assistência–acerto grupocármico; o binômio admiração-discordância; o binômio transmissão do
saber–interassistência; o binômio aporte-retribuição; o binômio omissão deficitária–melex; o binômio assunção da responsabilidade evolutiva–vivência lúcida da propagação das verpons.
Interaciologia: a interação com o amparador extrafísico adequando a assistência à necessidade do assistido; a interação emissor-receptor; a interação laringochacra-frontochacra-coronochacra; a interação amparador-assistente-assistido; a interação conscin-conscin na interlocução; a interação conscin-consciex na interlocução; a interação bolsão holopensênico pessoal–
–público alvo; a interação retribuidor-recebedor disseminando os conhecimentos da evolução
consciencial.
Crescendologia: o crescendo divulgação pela panfletagem–divulgação pela docência–
–divulgação pelo autorado; o crescendo das autexperimentações promovendo a ampliação da
cosmovisão das verpons conscienciológicas; o crescendo (propagação verponológica) grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio patológico insegurança–autassédio–omissão de informação;
o trinômio comunicabilidade-parapsiquismo-intelectualidade; o trinômio recebimento–retribuição–conta holocármica; o trinômio autevolução lúcida–retribuição–compléxis.
Polinomiologia: o polinômio vontade–automotivação–realização–ganho evolutivo pessoal; o polinômio acesso às verpons–assunção da responsabilidade evolutiva–recomposição grupocármica–satisfação íntima proexológica; o polinômio (holossomático) soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo propagação do conhecimento evolutivo / retenção
do conhecimento; o antagonismo desinibição / acanhamento; o antagonismo ampliação do mundo pessoal / restrição das autossuperações evolutivas; o antagonismo vontade inquebrantável
/ vontade débil; o antagonismo esclarecimento libertário / fluxos de energias antagônicas; o antagonismo comunicação unidimensional / comunicação multidimensional.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o maior assistido.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a verponocracia; a comunicocracia; a argumentocracia; a proexocracia.
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Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à divulgação das teorias evolutivas da Conscienciologia; a lei do acerto grupocármico pela interassistência tarística; a lei do recebimento demandando retribuição; a lei do maior esforço intelectivo nas pesquisas conscienciológicas.
Filiologia: a neofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a verponofilia; a cognofilia.
Fobiologia: a comunicofobia; a neofobia; a reciclofobia; a evoluciofobia; autopesquisofobia; a decidofobia; a experimentofobia.
Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo atrapalhando a divulgação verponológica; a síndrome da personalidade esquiva.
Maniologia: a mania de convencer e manipular as consciências empurrando a verpon
“goela abaixo”.
Mitologia: a anulação do mito da verdade absoluta.
Holotecologia: a pesquisoteca; a comunicoteca; a experimentoteca; a verponoteca; a argumentoteca; a intelectoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Verponologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Exemplologia; a Holocarmologia; a Mentalsomatologia; a Parapedagogia;
a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin propagadora lúcida; a isca humana lúcida; a dupla evolutiva;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o propagador verponológico; o comunicólogo; o informador; o renovador ideativo; o conscienciólogo; o agente retrocognitor; o agente reurbanizador; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o informador; o instrutor;
o antidoutrinador; o reeducador; o consciencioterapeuta; o parapedagogo; o proexista; o proexólogo; o autodidata; o pesquisador; o escritor; o intermissivista; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o retomador de tarefa.
Femininologia: a propagadora verponológica; a comunicóloga; a informadora; a renovadora ideativa; a consciencióloga; a agente retrocognitora; a agente reurbanizadora; a atacadista
consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a informadora; a instrutora; a antidoutrinadora; a reeducadora; a consciencioterapeuta; a parapedagoga; a proexista;
a proexóloga; a autodidata; a pesquisadora; a escritora; a intermissivista; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a retomadora de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens transverponarius; o Homo sapiens antidoctrinador;
o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: propagador verponológico jejuno = quem ainda não assumiu de fato
o papel de comunicólogo tarístico; propagador verponológico veterano = quem está comprometido com a assistência tarística holocármica.
Culturologia: a cultura da divulgação do conhecimento libertário; a cultura do acerto
grupocármico através da tarefa do esclarecimento; a cultura democrática das interlocuções tarísticas; a cultura da retribuição dos aportes existenciais; a cultura da autevolução lúcida.
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Antiproexologia. Sob a ótica da Omissiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
8 posturas ou justificativas mais comuns, quando a conscin se esquiva de transmitir, gratuitamente, o conhecimento evolutivo de ponta:
1. Academicismo: a priorização da graduação, do mestrado, do doutorado ou do concurso público.
2. Acanhamento: a vergonha de distribuir panfletos e colar cartazes referentes aos
eventos da Conscienciologia; a inibição para falar e escrever sobre as superações das dificuldades
pessoais.
3. Autismo familiar: o atendimento excessivo ao grupo familiar.
4. Comodismo: a valorização da zona de conforto.
5. Despreparo: a desculpa comum “eu não estou preparado(a) para falar de Conscienciologia”; a ociosidade das potencialidades pessoais.
6. Emocionalismo: a insegurança ao expor as ideias pessoais; o medo de falar em público; o medo de escrever sobre as verpons; o medo do assédio interconsciencial.
7. Hedonismo: a cultura inútil roubando o tempo evolutivo.
8. Indisponibilidade: a falta de tempo para dedicar-se à evolução, pessoal e grupal.
Terapêutica. Segundo a Autexperimentologia, a autopesquisa esmerada constitui o método eficaz para identificar os travões procrastinadores da atuação do propagador verponológico.
Balanço. Sob a ótica da Proexologia, convém realizar, periodicamente, o balanço das retribuições praticadas. O recebimento dos aportes proexológicos demandam retribuição. O ato de
retribuir promove o compléxis.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o propagador verponológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Associação didática: Comunicologia; Neutro.
03. Categoria de comunicação: Comunicologia, Neutro.
04. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
05. Desinibição laringochacral: Comunicologia; Neutro.
06. Efeito da verpon: Holomaturologia; Homeostático.
07. Epicentrismo tarístico neoverpônico: Verponologia; Homeostático.
08. Ferramenta de comunicação: Comunicologia; Neutro.
09. Informação pró-evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
10. Intempestividade: Parapatologia; Nosográfico.
11. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
12. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.
13. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Verpon: Experimentologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O PROPAGADOR VERPONOLÓGICO OBJETIVA IMPLEMENTAR O HOLOPENSENE DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL
NO PLANETA E DESPERTAR O INTERESSE DAS CONSCIÊNCIAS PARA RENOVAÇÃO AUTOPENSÊNICA POSITIVA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre ser divulgador das ideias
avançadas da Conscienciologia? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com tais reflexões
e / ou iniciativas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails;
103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 118.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147; abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 116, 118, 119 e 123.
3. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 385 e 1.597.

A. C. P.
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PROPÓSITO ANSIOLÍTICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O propósito ansiolítico é a motivação para desenvolver determinado conjunto de ações reciclantes empreendidas pela consciência na busca da condição de acalmia
e serenismo, objetivando o alívio e a autocura de processos com base na ansiedade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo propósito deriva do idioma Latim, propositum, particípio passado
de propositus, e este de proponere,“pôr diante, expor à vista, determinar; apresentar; propor; oferecer; declarar; referir; relatar; narrar; fixar; marcar”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo ansiolítico é adaptação do idioma Inglês anxiolytic, “ansiolítico”. Surgiu em 1960.
Sinonimologia: 01. Decisão antiansiedade. 02. Determinação ansiolítica. 03. Resolução pró-serenidade. 04. Demanda ansiolítica. 05. Objetivo antiansiosismo. 06. Intenção ansiolítica. 07. Projeto de pacificação íntima. 08. Vontade ansiolítica. 09. Paciência no resultado das
mudanças. 10. Avaliação mentalsomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo propósito:
apropositado; apropositar; apropósito; desapropositado; desapropósito; despropositado; despropositar; despropósito; proponente; propor; proposição; proposicional; propositado; proposital; propositar; propositivo; propositura; proposta; proposto.
Neologia. As 3 expressões compostas propósito ansiolítico, minipropósito ansiolítico
e maxipropósito ansiolítico são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 01. Ansiosismo. 02. Acomodação quanto à condição ansiosa. 03. Vontade fraca quanto à autorreflexão. 04. Agenda sobrecarregada; falta de prioridade. 05. Autodesorganização intraconsciencial. 06. Agitação somática; pressa. 07. Decisões precipitadas; impulsividade. 08. Propósito autoperturbador. 09. Autofuga. 10. Workaholism.
Estrangeirismologia: as ações físicas em slow motion; os movimentos slow life, slow
food e slow down; a cultura do time is money; o jeito easy-going de ser.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à realidade intraconsciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evitemos
ações impulsivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da acalmia; a retilinearidade autopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; o ato de pensenizar calmamente.
Fatologia: o propósito ansiolítico; o propósito da tranquilidade; o propósito da autorreflexão; as medidas ansiolíticas paliativas; as medidas ansiolíticas profiláticas; o desafio da acalmia; o desafio da paciência; o desafio das proposições homeostáticas ansiolíticas; o ato de falar
devagar; o ato de comer devagar; o ato de caminhar devagar; a autassistência; o aprofundamento
na autopesquisa; a pressão evolutiva intraconsciencial; a análise detalhista dos fatos; as ações refletidas; a tranquilidade nas decisões; os acertos advindos da autorreflexão; a assertividade; o autoconhecimento dos limites pessoais; o ato de assumir tarefas de acordo com os próprios limites;
a calma; a firmeza das mãos; o caminhar sem esbarrar nos móveis; a eliminação das taquicardias
de origem emocional; a homeostase holossomática; o taquipsiquismo com autodiscernimento;
a autexposição sadia; o desafio da paciência e da persistência no aprendizado de novo idioma;
a autolucidez; o reaprendizado sobre o novo jeito de ser; a revisão dos hábitos diários; a revisão
da rotina agitada; a seletividade das atividades prioritárias para o momento evolutivo; a decisão
da mudança; a neofilia das mudanças; o aprofundamento crescente do autoconhecimento promo-
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vendo reciclagens intraconscienciais continuadas; a aprendizagem crescente na experiência do
comportamento assertivo; a valorização das competências pessoais; a busca da pacificação íntima; a busca da serenidade.
Parafatologia: a assepsia da psicosfera quanto aos heterassédios; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos resultados.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da autorganização.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica do devagar e sempre.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos crescentes do autodomínio somático; os efeitos crescentes da autorreflexão; os efeitos crescentes da ponderação; os efeitos crescentes do autodiscernimento; os
efeitos crescentes da serenidade.
Ciclologia: o ciclo propósito-experiência-ajustes-reeducação-recomeço.
Enumerologia: a calma; a paciência; a disciplina; a constância; o continuísmo; a ponderação; a organização.
Binomiologia: o binômio soma estático–consciência dinâmica.
Interaciologia: a interação holossomática soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Crescendologia: o crescendo tarefas múltiplas improdutivas–tarefas seletas evolutivas.
Trinomiologia: o trinômio parar-refletir-priorizar; o trinômio lucidez-prioridades-prazos.
Antagonismologia: o antagonismo expectativas alheias / expectativas próprias; o antagonismo pressa irrefletida / catálise evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo das ações assertivas definidas a partir da imobilidade do
soma na técnica da IFV; o paradoxo do “devagar se vai mais longe”.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reeducação.
Filiologia: a autocriticofilia; a intencionofilia; a voliciofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo.
Holotecologia: a conscienciometroteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a determinoteca; a recexoteca; a pensenoteca; a experimentoteca; a teaticoteca; a volicioteca; a somatoteca;
a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Conscienciometrologia; a Psicossomatologia; a Somatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Autopriorologia;
a Autocogniciologia; a Autodecidologia; a Despertologia; a Evoluciologia; a Pensenologia; a Autoconsciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o ansioso; o precipitado; o desassossegado; 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 autoconsciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-
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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 teletertuliano; o paratertuliano; o verbetólogo;
o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a ansiosa; a precipitada; a desassossegada; a acoplamentista; a agente
retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a autoconsciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a paratertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens propositus; o Homo sapiens anxioliticus; o Homo sapiens desobsessus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens parapercutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipropósito ansiolítico = a ingestão de medicamentos no combate
à ansiedade; maxipropósito ansiolítico = a imersão em, no mínimo, 10 experimentos no laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil.
Culturologia: a cultura homeostática do propósito ansiolítico; a cultura das rotinas
úteis.
Etiologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 condições geradoras do propósito ansiolítico para o homem ou a mulher:
1. Autocompreensão: da importância das ações não precipitadas.
2. Autodesassédio: autolucidez quanto à própria pensenidade.
3. Causalidade: o estudo das causas e contextos geradores de ansiedade.
Indicadores. Segundo a Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 15 indícios ou
indicadores da reciclagem inicial do propósito ansiolítico:
01. Autoafetividade: o crescente autoafeto proporcionando autorreconciliação.
02. Autoimagem: a acalmia íntima e a autanálise revelando progressivamente a real condição intraconsciencial a partir da autorreflexão.
03. Autorganização: da pensenidade; da mesa de trabalho; das atividades pessoais.
04. Catálise: a catálise evolutiva sem pressa irrefletida.
05. Comedimento: a erradicação das ações ou respostas rápidas sem necessidade.
06. Comportamento: a análise das consequências e repercussões energéticas do comportamento pessoal nas interações intra e extrafísicas.
07. Continuísmo: a valorização do continuísmo nos empreendimentos evolutivos.
08. Equilíbrio: o crescente equilíbrio emocional.
09. Escolhas: o aprendizado com as escolhas seletivas.
10. Holossoma: o apaziguamento íntimo dando vazão à autodiscriminação holossomática.
11. Paciência: o exercício da paciência nas interrelações cotidianas.
12. Parapsiquismo: a interação com a multidimensionalidade por meio do entendimento da passividade ativa.
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13. Teática: o aprofundamento na autopesquisa teática.
14. Tempo: o gradativo gerenciamento lúcido do tempo.
15. Tranquilidade: a redução gradativa do fazer tudo para ontem.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o propósito ansiolítico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
03. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
04. Anticura: Consciencioterapia; Nosográfico.
05. Autenticismo: Intencionologia; Homeostático.
06. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
07. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
08. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
09. Higiene consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
10. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
11. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
12. Taquipensene: Taquipensenologia; Neutro.

O PROPÓSITO ANSIOLÍTICO EXIGE ESFORÇO PESSOAL
MÁXIMO A FIM DE A CONSCIÊNCIA PODER DESFRUTAR
DA CONDIÇÃO CRESCENTE DE ACALMIA, SELETIVIDADE
E ASSERTIVIDADE EM TODAS AS AUTOMANIFESTAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou sobre as vantagens de controlar
a ansiedade? Quais atitudes práticas foram incluídas na manifestação pessoal diária a partir desta
reflexão?
N. M.
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PROPÓSITO DE MUDANÇA
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O propósito de mudança é a intenção, a motivação e o objetivo prático de
promover modificações, seja no contexto de vida pessoal da conscin, homem ou mulher, seja na
vida das demais consciências, buscando contribuir, da forma mais atacadista possível, para o melhoramento dos aspectos doentios do Planeta Hospital-Escola.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo propósito deriva do idioma Latim, propositum, particípio passado
de propositus, e este de proponere, “pôr diante, expor à vista, determinar; apresentar; propor; oferecer; declarar; referir; relatar; narrar; fixar; marcar”. Apareceu no Século XIV. A palavra mudança vem, igualmente, do idioma Latim, mutare, “mudar; alterar; transformar; divergir; desfigurar;
permutar; deslocar”. Surgiu também no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Desejo de mudança; desejo de transformação. 2. Motivação para
a mudança; motivação para a reciclagem existencial. 3. Busca por melhoramentos; busca por melhorias. 4. Engajamento evolutivo. 5. Reeducação consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas propósito de mudança egocármico, propósito de
mudança grupocármico e propósito de mudança policármico são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Estagnação evolutiva; inércia existencial. 2. Manutenção do status
quo. 3. Busca por novidades fúteis. 3. Desmotivação. 4. Perpetuação das interprisões grupocármicas. 5. Aventureirismo existencial. 6. Propósito inconstante. 7. Busca pelo heterorreconhecimento social.
Estrangeirismologia: o feedback gerado com a mudança; o flow durante as reflexões sobre as mudanças; o workaholism interferindo no propósito de mudança; o perfil consciencial
homeostático do risk-taker; a mudança do status quo; o turning point evolutivo; o timing da mudança.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à promoção das mudanças evolutivas.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Mudança: propósito vital.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das aprendizagens evolutivas; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os pensenes de mudança em
momentos indevidos; a volatilidade pensênica; os pensenes norteadores da mudança em momentos inesperados; a seleção dos pensenes apropriados às reflexões sobre as mudanças; a seletividade pensênica; a higienização pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pensenes de serenidade confirmando o propósito de mudança.
Fatologia: o propósito de mudança; o empenho cosmoético pró-completismo existencial; o desejo de mudança determinando a escolha profissional; a motivação pelo desafio de solucionar problemas; a motivação pelo autodesenvolvimento consciencial; o propósito de realizar algo relevante para a Sociedade; a autocosmoética devendo imperar em todas as ações de mudança;
a incerteza quanto ao futuro e ao efeito das próprias decisões de mudança; a convivência saudável
com os níveis de incerteza pessoal; a ansiedade em mudar de trabalho; a volatilidade dos planos
de mudança; o medo de a vida passar em branco; a ambição saudável; o atacadismo consciencial;
o planejamento estratégico pessoal evolutivo; o propósito de mudança de cidade e de país sendo
fonte de experiências de vida enriquecedoras; o objetivo prático de colocar-se em situações de

Enciclopédia da Conscienciologia

18413

aprendizagens significativas ao cumprimento satisfatório da autoprogramação existencial; a fase
preparatória da proéxis; o período de grandes mudanças necessárias no início da fase executiva da
proéxis; a prática do autoparapsiquismo lúcido e interassistencial enquanto propósito de mudança
megadesafiador nessa existência intrafísica; a rotina ideal de estudo e pesquisa; a lucidez na reflexão sobre a proéxis pessoal; a sensibilidade com as causas sociais; as mudanças voltadas para
o bem-estar das demais consciências; a criticidade cosmoética; a aceleração da História Humana.
Parafatologia: o propósito de mudança do padrão pensênico através da autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; o propósito de mudar de dimensão consciencial durante
a projeção consciente (PC); o propósito de iniciar a tenepes em momento oportuno, a fim de potencializar outras mudanças; o propósito de mudança de trabalho extrafísico, mais avançado, na
próxima intermissão.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo propósito cosmoético de mudança–autenticidade consciencial; o sinergismo mudança autoplanejada–mudança compulsória; o sinergismo valores conscienciais–metas evolutivas; o sinergismo talentos pessoais–trabalho interassistencial; o sinergismo metas proexológicas–oportunidades evolutivas; o sinergismo megatrafor-autoproéxis.
Principiologia: o princípio da autenticidade consciencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da busca por experiências de vida evolutivamente enriquecedoras; o princípio dos fatos guiando as autorreflexões sobre a mudança; o princípio de calcular
bem a quem e quando comunicar o propósito de mudança; o princípio de ninguém mudar ninguém; o princípio da interdependência; o princípio de ninguém evoluir sozinho.
Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando as mudanças; o código pessoal de priorização evolutiva.
Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria da conta-corrente holocármica; a teoria da
reurbéxis.
Tecnologia: as mudanças realizadas no campo da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); a técnica de viver evolutivamente; a técnica da autorreflexão nos momentos adequados; a técnica do EV; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica do planejanemento estratégico evolutivo da vida; a técnica do registro dos prós
e contras; a técnica do levar tudo de eito; a técnica do atacadismo consciencial.
Voluntariologia: as recins e as recéxis propiciadas pelo voluntariado conscienciológico;
o voluntariado enquanto transgressão mudancista aos princípios do Capitalismo selvagem.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o desejo de mudança enquanto efeito patológico da instabilidade emocional; os efeitos evolutivos do propósito de mudança; o efeito da autopesquisa conscienciológica
nas mudanças pessoais; os efeitos dos posicionamentos íntimos nos acontecimentos.
Neossinapsologia: as mudanças gerando neossinapses e as neossinapses gerando mudanças; as sinapses atuais oferecendo resistência à criação de neossinapses nas mudanças; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço para as neossinapses.
Ciclologia: o ciclo contínuo propósito de mudança–efetivação da mudança; o ciclo doentio dúvida-ansiedade-precipitação; o ciclo de mudanças da vida; os ciclos de realização da autoproéxis; o neociclo autevolutivo.
Enumerologia: o ideal de mudança; a reflexão sobre a mudança; o projeto de mudança;
a decisão de mudança; o plano de mudança; a ação da mudança; a avaliação da mudança.
Binomiologia: a manutenção do binômio hábitos saudáveis–neorrotinas úteis; o binômio autodesafio–talento evolutivo; o binômio recin-recéxis; o binômio planeta hospital–planeta
escola.
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Interaciologia: a interação ausculta consciencial–atenção aos fatos; a interação automotivação–indícios de autoproéxis; a interação hora–local da autorreflexão sobre as mudanças
prioritárias.
Crescendologia: o crescendo não saber–duvidar–ter certeza; o crescendo cegueira proexista–miopia proexista–visão proexista–paravisão proexista; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o crescendo proexológico egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio decisão-posicionamento-mudança; o trinômio recebimento-retribuição-contribuição; o trinômio autodeterminante “eu quero–eu posso–eu consigo”.
Polinomiologia: o polinômio mudança-renovação-aprendizagens-evolução; o polinômio
propósito de mudança–engajamento–intercooperação–melhoria.
Antagonismologia: o antagonismo autoposicionamento / autocorrupção; o antagonismo dúvida / certeza; o antagonismo autassédio / autodesassédio; o antagonismo autenfrentamento / pusilanimidade; o antagonismo meta autevolutiva / ausência de meta; o antagonismo espectador da vida / protagonista da evolução; o antagonismo autodiscernimento evolutivo / alienação
consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a mudança ser constante na vida, o tempo todo e, ainda
assim, haver tantas consciências resistentes à mudança; o paradoxo patológico de o interesse ingênuo de mudar o mundo ser motivado pelos próprios interesses egoicos; o paradoxo de o propósito de mudança exigir, ao mesmo tempo, saber agir e saber esperar.
Politicologia: a voliciocracia; a educaciocracia; a sociocracia; a tecnocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia pura. A implantação de políticas públicas eficazes qualificando as mudanças sociais.
Legislogia: os resultados da lei do maior esforço evolutivo aplicada ao propósito de mudança; a lei de ação e reação; a lei da interdependência consciencial; a lei de causa e efeito; as
leis da sincronicidade.
Filiologia: a neofilia; a decidofilia; a autorganizaciofilia; a autocogniciofilia; a evoluciofilia; a autorraciocinofilia; a interassistenciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a fronemofobia; a centofobia; a cainofobia; a neofobia; a decidofobia; a proexofobia; a fobia ao fracasso.
Sindromologia: a síndrome da ribalta; a síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome da mediocridade; a síndrome da autovitimização; a síndrome da interiorose;
a síndrome da apriorismose; a síndrome do canguru.
Maniologia: a abulomania; a monomania; o combate à megalomania.
Mitologia: o mito de a mudança ser, sempre, positiva.
Holotecologia: a experimentoteca; a reeducacioteca; a evolucioteca; a intrafisicoteca;
a proexoteca; a reurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Reeducaciologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Coerenciologia; a Autodiscernimentologia; a Habitologia;
a Megatraforologia; a Mutaciologia; a Evoluciologia; a Politicologia; a Civilizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin mudancista; a conscin pré-serenona vulgar; a conscin eletronótica; o epicentro consciencial interassistencial; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o gestor; o empreendedor; o professor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a gestora; a empreendedora; a professora; a acoplamentista; a agente
retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens inventor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens agitator; o Homo sapiens proexologus;
o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: propósito de mudança egocármico = a automotivação genuína da consciência em aprender o máximo possível na escola da vida; propósito de mudança grupocármico
= a automotivação genuína da consciência em melhorar o padrão dos relacionamentos interconscienciais, no dia a dia, a começar pela família nuclear; propósito de mudança policármico = a automotivação genuína da consciência em desenvolver trabalhos interassistenciais, a fim de colaborar para a evolução social e parassocial.
Culturologia: a cultura da mudança; a mudança da cultura organizacional; a cultura da
educação mudando os diferentes setores da Sociedade.
Tipologia. A partir da Experimentologia, eis listados em ordem alfabética, 10 tipos de
mudanças propositadas, com alguns exemplos correspondentes, capazes de principiar cosmovisão
sobre o assunto:
01. Mudança de atividade profissional: emprego; carreira autônoma; empresa.
02. Mudança de carreira: nova graduação; pós-graduação; novo trabalho.
03. Mudança de endereço: bairro; cidade; país.
04. Mudança de foco: família; saúde; meta.
05. Mudança de hábitos: alimentação; esporte; lazer sadio; leitura.
06. Mudança de planos: viagem; estudo; investimento.
07. Mudança de prioridade: formação acadêmica; autossuficiência financeira; gescon.
08. Mudança de regime trabalhista: part time; full time.
09. Mudança de rotina: atividade física; trabalho; autopesquisa; escrita.
10. Mudança de voluntariado: função; área; instituição.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o propósito de mudança, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
02. Devir: Evoluciologia; Neutro.
03. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
04. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
05. Meta autevolutiva: Autoproexologia; Homeostático.
06. Mudança de ego: Egocarmologia; Neutro.
07. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Propósito ansiolítico: Mentalsomatologia; Homeostático.
Pseudossuperação: Autenganologia; Nosográfico.
Recin: Recexologia; Homeostático.
Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
Revolução conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.

O PROPÓSITO DE MUDANÇA, QUANDO EMBASADO
NO AUTODISCERNIMENTO COSMOÉTICO, IMPULSIONA
A AUTEVOLUÇÃO E ACELERA O ALCANCE DA INTERASSISTÊNCIA, RUMO AO COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem propósito de mudança claramente estabelecido? Pretende se empenhar na dinamização da autevolução e da interassistência, em bases cosmoéticas? Ou está esperando a vida conduzí-lo(a)?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 646 a 653.
2. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro;
& Kátia Arakaki; 174 p.; 40 caps.; 32 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm;
br.; 3ª Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 9 a 11.

F. E. S.
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PROPRIOCEPÇÃO PENSÊNICA
(AUTOPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A propriocepção pensênica é a capacidade de a consciência, intra ou extrafísica, perceber, reconhecer e acompanhar a produção e variação dos pensamentos, sentimentos
e energias nas automanifestações multidimensionais, podendo, ou não, controlar e manter o equilíbrio dos pensenes, em meio aos diversos estímulos internos e externos, obtendo maior discernimento quanto à própria realidade consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo propriocepção procede do idioma Inglês, proprioception, “propriocepção”, constituído pelo prefixo do idioma Latim, proprius, “próprio”, e reception, “recepção”.
Surgiu no Século XX. O termo foi criado pelo neurocientista Charles Scott Sherrington (1857–
–1952), em 1906. A palavra pensamento deriva também do idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar, formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo sentimento procede igualmente do idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma
Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivada do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Autopercepção pensênica. 2. Autoconsciência pensênica. 3. Perspicácia pensênica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo propriocepção: proprioceptiva; proprioceptível; proprioceptividade; proprioceptivo; proprioceptor; proprioceptora.
Neologia. As 3 expressões compostas propriocepção pensênica, propriocepção pensênica básica e propriocepção pensênica avançada são neologismos técnicos da Autopercepciologia.
Antonimologia: 1. Inépcia pensênica. 2. Inconsciência pensênica. 3. Confusão pensênica.
Estrangeirismologia: a glasnost pensênica; a open mind; o know-how na autopercepção
pensênica; o Autopensenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopensenidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pensenizemos o pensenizar. Há autopensenes esclarecedores. Pensenes anticosmoéticos intoxicam.
Citaciologia: – Se dissermos que o pensamento é um reflexo como qualquer outro reflexo muscular – apenas mais sutil e mais complexo e mutável – então, nós devemos estar habilitados a sermos proprioceptivos com o pensamento. Pensamento deve estar habilitado a perceber
seu próprio movimento. No processo do pensamento deve haver consciência do movimento, da
intenção de pensar e do resultado que o pensamento produz. Devemos estar conscientes de como
pensamento produz um resultado fora dele mesmo. Podemos estar atentos ao que ele produz em
nós mesmos. Talvez possamos até estar imediatamente conscientes de como ele afeta a percepção
(David Bohm, 1917–1992).
II. Fatuística
Pensenologia: a propriocepção pensênica; o holopensene pessoal da autopercepção; os
autopensenes; o holopensene da autopensenidade; o materpensene pessoal recinológico; a natureza ininterrupta da autopensenização; a qualidade da autopensenosfera; a incoerência autopensênica; o acompanhamento lúcido dos xenopensenes; a xenopensenidade; a eliminação radical dos bagulhos pensênicos impedidores da autodesperticidade; a diálise autopensênica proporcionada pe-
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las verpons; o autopensene retilíneo com predomínio do pen; a elaboração lógica da autopensenidade; os esforços e esmeros no acompanhamento da autopensenização; os evoluciopensenes;
a ampliação da sensibilidade interassistencial a partir do desenvolvimento da evoluciopensenidade; as influências culturais e ambientais nos modos de pensenizar; a autopercepção pensênica enquanto ato crítico evolutivo; a disposição íntima para o enfrentamento da percepção autopensênica; a higidez cerebral necessária ao feedback neuronal proprioceptivo do ato de pensenizar; a memória e rede sináptica utilizadas na elaboração dos pensenes; os limites da autopensenidade pela
inexperiência em pensenizar sobre a própria manifestação pensênica; a influência do dicionário
cerebral na retilinearidade autopensênica; o arco reflexo pensênico profilático de ações anticosmoéticas; o carregamento pensênico no sen influenciando na propriocepção dos pensenes; as distorções autopensênicas; o input proprioceptivo do pensene autocorrupto; as autodescobertas constrangedoras e reeducativas sobre a própria pensenidade anticosmoética; as repercussões holossomáticas da pensenidade; o encadeamento pensênico coerente; as assinaturas dos grafopensenes
pessoais; os rastros pensênicos; o hábito da autoprofilaxia pensênica; o detalhismo na investigação autopensênica; o predomínio de determinados esquemas pensênicos impedindo o estabelecimento de novas rotas de pensenização; o acompanhamento da autopensenidade na análise e síntese dos próprios pensenes; a elucidação das tendências e o modus operandi pensênico da consciência; a pesquisa da autopensenização; a aplicação teática da planilha do pensenograma mensurando
a autopensenidade específica; os resultados interassistenciais da ampliação da propriocepção pensênica; a maturidade e organização na manutenção da agenda de autopensenização; o diálogo qual
recurso amplificador da propriocepção pensênica; a propriocepção pensênica enquanto exercício
de desenvolvimento da autopensenização cosmovisiológica.
Fatologia: a autoconscientização quanto à própria realidade evolutiva; os ajustes cosmoéticos às distorções autocognitivas; as contribuições para o desenvolvimento da autoconscientização multidimensional (AM); a colaboração para a recuperação de cons magnos do intermissivista
em reabilitação da ortocondição intermissiva pregressa.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a predisposição de afinizar-se com o padrão pensênico dos amparadores extrafísicos; a propriocepção pensênica na interação lúcida com o amparo de função; o arco
voltaico craniochacral e os desbloqueios energéticos corticais; a autopredisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos e pensênicos; a doação de neurectoplasma na interassistência verponológica; a propriocepção pensênica e a condição da desperticidade necessárias à conquista da ofiex;
a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a Central
Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostática; o sinergismo dos atributos conscienciais potencializando a propriocepção pensênica; o sinergismo autodiscernimento-evolução; o sinergismo autopensenidade retilínea–afinização com o amparo de
função.
Principiologia: o princípio da autopensenização ininterrupta; o princípio de não pensar
mal de ninguém; o princípio de desejar acontecer o melhor para todos; o princípio da descrença
(PD) aplicado à Autexperimentologia; o princípio da autocura; o princípio do autodidatismo;
o princípio pessoal de aproveitamento máximo do tempo evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado aos autopensenes; a omnirreeducação enquanto item do CPC.
Teoriologia: a teoria da indissociabilidade dos componentes do pensene; a teática da
mobilização das energias conscienciais (ECs) a partir da própria vontade.
Tecnologia: a técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão;
a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da madrugada; a técnica da retilinearidade pen-
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sênica; a técnica de pensenizar grande; a técnica da lateropensenidade; a técnica da cronologia
da pensenidade.
Voluntariologia: a propriocepção pensênica no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico
da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia;
o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos da propriocepção pensênica na ampliação do autoconhecimento;
os efeitos desassediadores imediatos da autoconsciência e mudança de padrão na pensenidade;
a recuperação de cons magnos enquanto efeito da propriocepção de evoluciopensenes.
Neossinapsologia: as neossinapses prioritárias resultantes da qualificação da própria
pensenidade; o realinhamento com as parassinapses intermissivas; a consolidação de neossinapses oriundas de neopensenes recinológicos.
Ciclologia: o ciclo atenção–identificação–descondicionamento–ressignificação pensênica.
Enumerologia: a produção ininterrupta dos pensenes; a percepção dos efeitos holossomáticos dos pensenes; a atenção minuciosa aos pensenes; a análise crítica dos próprios pensenes;
a identificação das incoerências evolutivas nos pensenes produzidos; o movimento de descondicionamento e ressignificação dos pensenes; a recin e a recéxis instauradas a partir da renovação dos
pensenes.
Binomiologia: o binômio progressivo autolucidez pensênica–autodiscernimento; o binômio tarístico pensenizar–fazer pensenizar.
Interaciologia: a interação pensamentos-sentimentos-energias; a interação autopensenização–efeitos holossomáticos; a interação ortopensene–heredopensene–grafopensene–praxipensene–informação tarística publicada.
Trinomiologia: o trinômio autopercepção–autorreeducação–autoqualificação interassistencial.
Polinomiologia: o polinômio estímulo interno–estímulo externo–arco reflexo pensênico
proprioceptivo–autodiscernimento–inteligência evolutiva (IE) aplicada; o polinômio autopesquisa-autocompreensão-autocosmoética-autoneocognição; o polinômio ser-sentir-pensenizar-discernir-agir.
Antagonismologia: o antagonismo autopensenização produtiva / autopensenização vazia; o antagonismo pensenizar / ser pensenizado.
Paradoxologia: o paradoxo de a vida intrafísica ser redutora da instantaneidade dos
pensenes, permitindo o desenvolvimento da propriocepção pensênica; o paradoxo da propriocepção pensênica híbrida, intra e extrafísica.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta.
Filiologia: a neofilia; a ortopensenofilia; a cosmoeticofilia; a proexofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmopensenofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a autopensenofobia; a recinofobia; a autodiscernimentofobia; a autoconscienciometrofobia; a criticofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial dificultando a propriocepção pensênica; a síndrome da apriorismose inibindo a autoconscientização pensênica; a síndrome do autismo anulando as parapercepções e empatia necessárias à interassistencialidade.
Mitologia: a desconstrução do mito da mudança de patamar sem autesforço e autocrítica.
Holotecologia: a pensenoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a intencionoteca; a cosmoconsciencioteca.
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Interdisciplinologia: a Autopercepciologia; a Autopensenologia; a Parapercepciologia;
a Autopesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia;
a Mentalsomatologia; a Autocriteriologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência pensenizadora lúcida; a isca humana lúcida; o ser amparador
de função; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pensenizador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação, a pensenizadora.
Hominologia: o Homo sapiens pensenologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens
conscientiometricus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens
interassistens; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: propriocepção pensênica básica = a autoconsciência quanto à labilidade
pensênica na produção dos próprios pensenes, ora patológicos, ora homeostáticos, interferindo
nas ações da consciência; propriocepção pensênica avançada = a hiperacuidade quanto à produção autopensênica lúcida e cosmoética em consonância com o Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial evolutivo.
Culturologia: a Multiculturologia da Autopensenização.
Holopensene. Os pensenes predominantes no holopensene de cada consciência reforçam
as redes paraneurais já bem definidas no paracérebro e podem contribuir, tanto de modo homeostático quanto patológico, na consolidação de conexões interneuronais cerebrais desde a tenra idade.
Condicionamento. As trilhas sinápticas bem definidas atuam qual restringidores de novas produções pensênicas, pois o cérebro tende a associar as neoinformações às redes neurais do
“já conhecido” ou “já pensenizado”, condicionando o fluxo dos pensenes e impedindo, de certa
maneira, a compreensão e produção de verpons.
Vinco. Na interassistência verponológica, a interação com o amparo extrafísico de função e a doação de neuroectoplasma, favorecem a consolidação de neofluxo pensênico, vincando
evolutivamente o cérebro e o paracérebro da consciência assistida.
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Autopesquisologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem
funcional, 15 etapas sequenciais para o desenvolvimento da propriocepção pensênica:
01. Bioenergias. Trabalhar com as bioenergias para ampliação da autolucidez favorável
à propriocepção dos pensenes e qualidade da própria pensenosfera.
02. Intencionalidade. Perceber e acompanhar, com autocrítica, a intenção de pensenizar
sobre si, conscins, consciexes, pré-humanos, ambientes, situações, objetos e plantas.
03. Reverberações. Observar as repercussões holossomáticas durante a produção de
pensenes, principalmente nos momentos de mudança de bloco pensênico ou de humor.
04. Descondicionamento. Manter a atenção para perceber o comportamento reflexo da
pensenidade, devido ao condicionamento físico-químico do cérebro e restrição do dicionário cerebral, atendo-se ao monitoramento da lateropensenidade.
05. Defesa. Verificar se há manifestação de mecanismo de defesa do ego (MDE) impedindo a produção de neopensenes, ideias diferentes das já conhecidas ou pensenizadas.
06. Pressão. Examinar e decompor as influências de holopensenes alheios, de ambientes
ou de outras consciências nas próprias ideias ou sentimentos.
07. Análise. Investigar a produção livre dos pensenes e os conteúdos, as crenças, as imprecisões, os pressupostos, as incertezas, os equívocos, os significados mantendo a autocompreensão, sem repressões.
08. Diálogo. Revitalizar diálogos com outras consciências, observando, nas interações
e discussões, esquemas pensênicos desconhecidos ou inéditos percebidos na própria manifestação
consciencial.
09. Agenda. Manter agenda de pensenização, listagem técnica dos autopensenes prioritários para o aproveitamento útil de momentos livres de obrigações ou de espera de compromisso
próximo.
10. Ressignificação. Aplicar a inteligência evolutiva nos questionamentos pessoais para
ressignificar os próprios pensenes, a partir do prioritário, no atual momento evolutivo.
11. Tecnicidade. Experimentar, várias vezes, de modo técnico, a produção pensênica
ressignificada para vincar novas trilhas sinápticas a serem consolidadas, gradativamente, por
exemplo, utilizando a técnica da autorreflexão de 5 horas.
12. Teaticidade. Aplicar, de modo coerente e teático, as ressignificações pensênicas prioritárias ao momento evolutivo, pelas reciclagens intraconsciencial e existencial (recin e recéxis).
13. Interassistencialidade. Investir no aprendizado da parceria cosmoética com os amparadores e da sofisticação contínua das tarefas interassistenciais verponológicas.
14. Grafopensenidade. Registrar as experiências evolutivas reeducativas e renovadoras,
a partir do autodidatismo, autodiagnóstico e exemplarismo pessoal, na elaboração e publicação de
gescons tarísticas.
15. Megapensenizações. Ampliar, sucessivamente, o exercício de pensar grande, além
do próprio mundinho ou dificuldades pessoais, na direção da conquista progressiva da autopensenidade cosmovisiológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a propriocepção pensênica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Assinatura pensênica: Pensenologia; Neutro.
03. Ato de pensenizar: Autopensenologia; Neutro.
04. Ausculta pensênica: Pesquisologia; Neutro.
05. Autodepuração refinada: Intraconscienciologia; Homeostático.
06. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Bagulho autopensênico: Patopensenologia; Nosográfico.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Desassédio do contrapensene: Desassediologia; Homeostático.
Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
Lateropensene: Lateropensenologia; Neutro.
Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
Materpensene predominante: Materpensenologia; Neutro.
Megafoco autopensênico: Autopensenologia; Neutro.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Pensenosfera: Pensenologia; Neutro.

A PROPRIOCEPÇÃO PENSÊNICA EM BASE COSMOÉTICA
EDIFICA PILAR PARA A AUTO E HETEROCOMPREENSÃO,
FAVORECENDO O AUTODESASSÉDIO RUMO À CONDIÇÃO
EVOLUTIVA DA AUTOPENSENIZAÇÃO DESPERTOLÓGICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já investe na propriocepção dos pensenes? Prioriza, de fato, a ampliação do autoconhecimento e da interassistencialidade rumo à desperticidade?
Bibliografia Específica:
1. Bohm, David; Diálogo: Comunicação e Redes de Convivência (On Dialogue); pref. Lee Nichol; trad.
Humberto Mariotti; 178 p.; 7 caps.; 1 microbiografia; 2 websites; 4 notas; 11 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Palas Athena;
São Paulo, SP; 2005; páginas 61 a 64, 109 e 136 a 149.
2. Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Anais do II
Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15;
N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 92 a 103.
3. Dias, Aline de Pinho; Outro Diálogo: Uma Compreensão do Diálogo Interno; Tese; 146 p.; 3 caps.; 83 citações; 43 enus.; 24 tabs.; 49 refs.; UFRN: Programa de Pós-graduação em Educação; Natal, RN; Julho, 2009; páginas
1 a 146.

L. V. S.
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PROPULSOR DA INVÉXIS
(INVEXOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O propulsor da invéxis é a causa, o motivo, a ação potencializadora capaz
de estimular a conscin intermissivista, homem ou mulher, a eliminar traços imaturos e otimizar
o planejamento técnico máximo para a atual vida intrafísica, visando acelerar a autevolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo propulsor deriva do idioma Francês, propulseur, e este do idioma
Latim, propulsor, de propelere, “propelir”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo inversão vem do
idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu
no Século XIX. A palavra existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Acelerador da invéxis. 2. Motor invexológico. 3. Catalisador técnico evolutivo. 4. Alavancagem evolutiva. 5. Potencialização evolutiva. 6. Impulsor da priorização.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo propulsor:
autopropulsão; autopropulsor; autopropulsora; maxipropulsor; megapropulsor; megapropulsora; minipropulsor; motopropulsor; propulsa; propulsante; propulsão; propulsar; propulsionada; propulsionado; propulsionador; propulsionadora; propulsional; propulsionar; propulsivo;
propulsora; retropropulsão; turbopropulsor.
Neologia. As 3 expressões compostas propulsor da invéxis, minipropulsor da invéxis
e maxipropulsor da invéxis são neologismos técnicos da Invexometrologia.
Antonimologia: 1. Impedidor da invéxis. 2. Mata-burro da invéxis. 3. Estagnador evolutivo. 4. Travão consciencial.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o leitmotiv; o Planejamentarium; o continuous selfimprovement; o follow up proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à prática da inversão existencial (invéxis).
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Invéxis: propulsão evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a retilinearidade pensênica; o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas; o megafoco duradouro revelado no materpensene pessoal.
Fatologia: o propulsor da invéxis; a tecnicidade evolutiva; a oportunidade de aceleração
evolutiva no timeline existencial; a autodisponibilidade polivalente; a disciplina intelectual;
o bom humor favorecendo a autorraciocinofilia; a maturidade pessoal antecipada; o nível de intermissibilidade pessoal aplicada; a elaboração do maxiplanejamento pessoal; a execução da proéxis
pessoal; a mutação evolutiva pessoal; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP); a aceleração da
história pessoal; os registros autopesquisísticos da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a antecipação
da fase executiva; o uso de planilha evolutiva; a escolha de companhias sociais evolutivas; a saída
da casa dos pais; o enfrentamento do contrafluxo social; a vivência cosmoética da inortodoxia;
o desafio do momento evolutivo; o autossacrifício técnico; o aproveitamento da juventude física;
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o investimento na carreira profissional; a antimaternidade sadia; a antecipação das gescons; a maxiconquista evolutiva prioritária; a pesquisa da autoproficiência evolutiva; a dinamização da autobiografia; a vida programada; a abordagem traforista; a automotivação evolutiva; a primener;
a reciclagem existencial na condição de plano B; a superação do porão consciencial; a eliminação
da força dos instintos; as automimeses descartáveis; a profilaxia da preguiça mental; o processo
da mudança; a catálise consciencial; o algoritmo da recin; o trafor da holomaturidade; o autocentramento consciencial; a anticonflituosidade; a minimização dos malentendidos; a evolução transparente; os 20 megaatributos propulsores da evolução; a inversão existencial; a opção pela invéxis; o grinvex; o invexograma; a autodeterminação invexológica; o egresso da EVOLUCIN;
o aluno da REAPRENDENTIA; o adolescente voluntário de IC; o jovem na CCCI; a bilibertação
inversora; a Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o Cinvéxis; a Sinvéxis; as verpons invexológicas; a alavancagem da proéxis; a participação em iniciativas planetárias pioneiras; o papel existencial libertário da invexibilidade avançada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o despertamento
parapsíquico precoce; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a automotivação pela Evoluciologia despertada no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a autossustentabilidade multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autevolutivo comunicabilidade-intelectualidade-paraperceptibilidade; o sinergismo tarístico autoposicionamento-verbação-teática.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios científicos
fundamentais da Conscienciologia; o princípio evolutivo do devagar e sempre; o princípio da
aceleração evolutiva possível; o princípio da prioridade compulsória; o princípio evolutivo de
levar tudo de eito; o princípio de qualquer momento ser propício à megadecisão evolutiva.
Codigologia: o códego; o nível de autaplicação do código pessoal de Cosmoética
(CPC); o código de conduta do inversor existencial; o código do exemplarismo pessoal (CEP)
quanto ao maxiplanejamento.
Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria do aproveitamento do tempo
cronológico; a teoria da retilinearidade da autopensenização; a teoria do autesforço evolutivo
consciente; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da antimesméxis; a teoria da otimização dos recursos conscienciais; a parateática dos Cursos Intermissivos; a teoria da evolução
consciencial.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica de viver conscienciológica; a técnica da dupla evolutiva; a técnica da tenepes; a técnica do maxiplanejamento; as técnicas conscienciométricas; as técnicas da Autoconsciencioterapia; as técnicas de aproveitamento do tempo pessoal;
as técnicas de autaperfeiçoamento cosmoético; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: o exercício lúcido precoce do voluntariado na ASSINVÉXIS.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoinvexometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do Curso
Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico
Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia;
o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Experimentologia.
Efeitologia: os efeitos do tempo (Cronêmica) na qualidade das realizações pessoais;
o efeito abridor de caminhos do pioneirismo evolutivo; o efeito dinamizador autevolutivo da
aquisição definitiva do megafoco interassistencial; os efeitos esclarecedores do autoparapsiquismo para a otimização da vida intrafísica; o efeito evolutivo do cultivo das amizades sinceras;
o efeito profilático da listagem dos mata-burros da invéxis afixado na sede da ASSINVÉXIS; os
efeitos da Autoinvexometrologia sobre o maxiplanejamento pessoal.
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Neossinapsologia: a recaptura das paraneossinapses intermissivas; o afloramento das
neossinapses em neopatamar heurístico.
Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo
conscientizar-incorporar-praticar-aperfeiçoar; o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo contínuo ego antigo–ego novo inerente à autevolução; os estágios sucessivos do ciclo do desenvolvimento consciencial; o potencial para reciclar mantido durante todo
o ciclo etário humano; a autoinserção no ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a precocidade; a infância ajuizada; a autolucidez antecipada; a preparação proexológica; os estudos prioritários da conscin jovem; a queima sadia de etapas; a renovação
máxima da juventude.
Binomiologia: o binômio autodidatismo-erudição; o binômio absorver conhecimentos–
–incorporar técnicas; o binômio gescon–antimaternidade cosmoética; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; a implantação do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento.
Interaciologia: a interação autopesquisa constante–autorrenovação infindável; a interação autodepuração permanente–automaturação perene; a interação precocidade-genialidade.
Crescendologia: o crescendo planejamento extrafísico–realização intrafísica; o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o crescendo sondagem-ponderação-constatação;
o crescendo evolutivo gradual na precisão autavaliativa; o crescendo das autossuperações;
o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo inserido ponderadamente na grade de horário
pessoal; o crescendo autodesafiador tenepes-ofiex; o crescendo completismo diário–completismo
existencial (compléxis).
Trinomiologia: o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o trinômio prioridade-objetividade-produtividade; o trinômio coesão-coerência-continuísmo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio da holomaturidade
autodiscernimento-autocosmoética-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio sentido-intensidade-velocidade-aceleração investido na
autevolutividade; o polinômio encontrar-compartilhar-debater-equalizar as neoverpons conscienciológicas.
Antagonismologia: o antagonismo jovem reciclante / jovem lúcido; o antagonismo
consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo empenho evolutivo / preguiça;
o antagonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo correr atrás / deixar para lá;
o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo progressões permanentes / progressões eventuais.
Paradoxologia: o paradoxo da consciência curiosa esquivando-se do autoconhecimento.
Politicologia: a invexocracia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade; a lei da megafraternidade evolutiva.
Filiologia: a invexofilia; a intermissiofilia; a parapsicofilia; a evoluciofilia; a recexofilia;
a priorofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a recinofobia; a recexofobia; a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do canguru; a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome da apriorismose; a síndrome do estrangeiro.
Maniologia: a mania de empurrar com a barriga o autenfrentamento das necessidades
evolutivas.
Mitologia: o mito das evitações da invéxis; o mito do inversor perfeito.
Holotecologia: a invexoteca; a evolucioteca; a recexoteca; a volicioteca; a prioroteca;
a conscienciometroteca; a cognoteca; a potencioteca.
Interdisciplinologia: a Invexometrologia; a Invexologia; a Conscienciometrologia;
a Autevoluciologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia; a Autodiscerni-
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mentologia; a Autodeterminologia; a Recexologia; a Holomaturologia; a Neofiliologia; a Megafocologia; a Refutaciologia; a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin-trator; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o atacadista consciencial; o autodecisor;
o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexólogo; o reeducador; o exemplarista; o reciclante existencial; o agente desencadeador precoce; o inversor imberbe; o inversor mediano; o inversor veterano; o inversor avançado; o invexólogo; o invexômetra; o tenepessista; o triatleta conscienciológico; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o semperaprendente.
Femininologia: a agente retrocognitora inata; a atacadista consciencial; a autodecisora;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexóloga; a reeducadora; a exemplarista; a reciclante existencial;
a agente desencadeadora precoce; a inversora mediana; a inversora veterana; a inversora avançada; a invexóloga; a invexômetra; a tenepessista; a triatleta conscienciológica; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a semperaprendente.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
recyclans; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens
evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipropulsor da invéxis = o EV profilático; maxipropulsor da invéxis
= o autodiscernimento avançado quanto à definição de megaprioridade interassistencial.
Culturologia: a cultura invexológica; a cultura da maturidade juvenil; a cultura intermissivista; a cultura da holomaturidade consciencial.
Analiticologia. A observação, reflexão e estudo de fatos e parafatos, a auto e heteranálise criteriosa de traços imaturos (impedidores) manifestos na aplicação da técnica da invéxis, conduzem a conscin à priorização de atitudes sadias (propulsores) correspondentes.
Recinologia. Constata-se, no entanto, a recin ser não-linear, ou seja, a passagem do trafar ao trafor não ocorre de modo direto.
Aposto. O movimento pendular de mudança sugere a existência, paralela ao impedidor
da invéxis, de outro traço, aposto, também patológico, possível do inversor manifestar na busca
de autossuperação, exigindo atenção e acuidade redobradas para o uso adequado dos contrapontos
evolutivos.
Eficaciologia. De acordo com a Experimentologia, o emprego conjunto de propulsores
da invéxis convergem para a otimização da eficácia evolutiva.
Tabelologia. Sob a ótica da Invexometrologia, eis, na ordem alfabética, 24 cotejos entre
impedidores, com respectivos apostos, e propulsores da invéxis:
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Tabela – Cotejo Impedidor da Invéxis / Propulsor da Invéxis
Nos

Impedidor da Invéxis (Aposto)

Propulsor da Invéxis

01.

Academicismo (Apedeutismo)

Parapolimatia

02.

Acídia (Impetuosidade)

Força presencial

03.

Acriticismo (Hipercriticismo)

Refutaciologia

04.

Alienação (Ativismo ectópico)

Ajuizamento pessoal

05.

Ansiedade (Apatia)

Ataraxia

06.

Arrogância (Aulicismo)

Conduta cosmoética

07.

Autoconservantismo (Adição eletronótica)

Abertismo consciencial

08.

Autodesorganização (Apriorismose)

Autorganização livre

09.

Autodispersividade (Monoideísmo)

Atenção dividida

10.

Competitividade (Acanhamento)

Interassistencialidade

11.

Dependência (Autossuficiência egocêntrica)

Autossuficiência evolutiva

12.

Egocentrismo (Autoomissão deficitária)

Altruísmo

13.

Hedonismo (Anedonia)

Megaeuforização

14.

Imediatismo (Autoirresolução)

Continuísmo consciencial

15.

Indisciplina (Autorrepressão)

Calculismo cosmoético

16.

Inexperiência (Hebetismo)

Autodiscernimento prático

17.

Infantilismo (Rabugice)

Autoconsciencialidade

18.

Ingenuidade (Ardileza)

Lisura

19.

Irresponsabilidade (Especialismo hemiplégico)

Paradever

20.

Perfeccionismo (Negligência)

Detalhismo

21.

Precipitação (Indiferentismo)

Maxiplanejamento

22.

Procrastinação (Irreflexão)

Retilinearidade autopensênica

23.

Pusilanimidade (Afoiteza)

Strong profile

24.

Teorização (Desviacionismo)

Inteligência Evolutiva vivida
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o propulsor da invéxis, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autoidentificação somática: Autossomatologia; Homeostático.
06. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Diletantismo antievolutivo: Antievoluciologia; Nosográfico.
Ego precedente: Egologia; Neutro.
Inversor intelectual: Invexometrologia; Homeostático.
Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
Megafocalização precoce: Invexologia; Homeostático.
Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
Perfilologia invexológica: Invexometrologia; Neutro.
Primado evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.

A CORAGEM EM ASSUMIR A CAPACIDADE POSSÍVEL
NA MANIFESTAÇÃO CONSCIENCIAL, TENAZ E DIUTURNAMENTE, CAPACITA O PRATICANTE DA TÉCNICA DA INVÉXIS A GALGAR NEOPATAMAR EVOLUTIVO AVANÇADO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se inversor existencial? Como encara
os desafios da propulsão da invéxis?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; 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.;
Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 22 a 25, 44 a 52 e 176 a 180.
2. Paskulin, Marcello; Impedidores e Propulsores da Invéxis: Proposta de Traços Característicos; Artigo;
VIII Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-21.01.10; Conscientia; Revista; Trimestral;
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PROPULSOR DA VONTADE
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O propulsor da vontade é o agente natural (biológico), anticosmoético (patológico) e cosmoético (conscienciológico) capaz de influenciar e impelir a consciência a determinada manifestação pensênica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo propulsor deriva do idioma Francês, propulseur, e este do idioma
Latim, propulsor, de propelere, “propelir”. Surgiu em 1875. A palavra vontade vem igualmente
do idioma Latim, voluntas, “vontade; ato de querer; volição; desejo; disposições favoráveis; consentimento; projeto”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Motor de arranque da vontade. 2. Acelerador consciencial. 3. Aditivo da autopensenidade. 4. Disparador pensênico. 5. Impulsor da priorização. 6. Catalisador evolutivo. 7. Potencializador da intenção.
Neologia. As 3 expressões compostas propulsor da vontade, minipropulsor da vontade
e megapropulsor da vontade são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Anulador da vontade. 2. Depressor evolutivo. 3. Acídia; acrasia.
4. Travão consciencial. 5. Inibidor pensênico. 6. Catalisador negativo da consciência.
Estrangeirismologia: o upgrade volicional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das priorizações evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: os hipnopensenes; a hipnopensenidade.
Fatologia: o propulsor da vontade; o propulsor da vontade, por excelência, é a consciência, em si; a vontade como poder maior da consciência; a sugestão da intencionalidade; o estímulo externo antinércia; o fator desencadeante da ação humana; a vontade vigorosa; a vontade débil;
a sugestionabilidade; a superpersuasão; o contágio comportamental; a adesão cega; a autocorrupção; a auto-hipnose; a hetero-hipnose; a coleira do ego; a canga psicológica; a abertura do caminho; o estudo dinamizador da vontade; o autodidatismo; a gasolina azul; o sangue novo; a viragem da mesa; a dinheirama; o bambúrrio; a falta de vontade política.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: a fuga frente ao princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV) o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Efeitologia: o efeito Hulk.
Binomiologia: o binômio centelha-combustível; o binômio consciência–energia imanente.
Trinomiologia: o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio
automotivação-trabalho-lazer.
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Antagonismologia: o antagonismo inércia / automotivação; o antagonismo vontade
/ fatalidade.
Politicologia: a democracia.
Filiologia: a voliciofilia; a energofilia; a decidofilia.
Fobiologia: a enissofobia; a maieusofobia; a testofobia; a teaticofobia.
Sindromologia: a síndrome da imitação; a síndrome da vontade débil.
Holotecologia: a volicioteca; a hipnoticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Parapatologia; a Mentalsomatologia; a Voliciologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Tipologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin influenciável; a isca humana inconsciente; a personalidade forte;
a pessoa suscetível; a personalidade dependente; o ser antidesperticidade.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o agente propulsor; o provocador social; o agitador de ideias; o formador de opinião; o manipulador de consciências; o lavador de cérebros;
o hipnotizador; o guru; o líder religioso; o líder político; o liderado despolitizado; o líder cosmoético; o assessor dinâmico; o fiel sectário; o fanático religioso; o fantoche; o boneco de ventríloquo.
Femininologia: a Maria-vai-com-as-outras; a vaca-de-presépio; a presidente do fã-clube; a pré-serenona vulgar; a agente propulsora; a provocadora social; a agitador de ideias; a formadora de opinião; a manipuladora de consciências; a lavadora de cérebros; a líder religiosa; a líder política; a liderada despolitizada; a líder cosmoética; a assessora dinâmica; a fiel sectária;
a fanática religiosa; a boneca de ventríloquo.
Hominologia: o Homo sapiens volens; o Homo sapiens ideagitador; o Homo sapiens
energossomaticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipropulsor da vontade = o ato da heterossugestão; megapropulsor da
vontade = o ato de autodiscernimento.
Taxologia. Do ponto de vista da Experimentologia, eis, por exemplo, 10 categorias de
propulsores da vontade, listados em ordem alfabética, conforme os 3 tipos fundamentais, ou seja,
naturais, anticosmoéticos e conscienciológicos:
A. Naturais: a holossomaticidade.
01. Adrenalina: a aventura, o esporte; o soma, propriamente dito.
02. Convivialidade: o gregarismo; a consciência comunitária; o sociossoma.
03. Euforia: o entusiasmo; o emocionalismo; o psicossoma.
04. Fome: a manutenção do corpo humano; o gastrossoma.
05. Gestação humana: o sexochacra; o sexossoma reprodutor.
06. Instinto: a vida vegetativa; o energossoma.
07. Movimento: a atividade física ou somática; o miossoma.
08. Sede: a sobrevivência; o hidrossoma.
09. Sexualidade: a excitabilidade sexual; o sexossoma prazeroso.
10. Sono: a atenuação das redes interneuronais; o onirossoma.
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B. Anticosmoéticos: a anticosmoeticidade.
01. Agitação: a precipitação; a droga impulsionadora do surto paranoico.
02. Ansiedade: a aflição; a excitação; o porão consciencial.
03. Competição: a concorrência; o instigador da ultrapassagem.
04. Compulsão: o aguilhão do desconforto; o exacerbador da irritação.
05. Egoísmo: o subcérebro abdominal.
06. Exibicionismo: a irreflexão; o ferrão da vaidade.
07. Impaciência: a hiperatividade; o desassossego; o incitador da ganância.
08. Impulsividade: a impetuosidade; a explosão da imaturidade.
09. Poder: o prestígio temporal; o incentivo da riqueza.
10. Riscomania: os esportes radicais; a busca de recordes.
C. Conscienciológicos: a holomaturidade.
01. Autopesquisa: a extrapolação evolutiva predeterminada pela vontade.
02. Curiosologia: a curiosidade científica, sadia, própria da Refutaciologia.
03. Energia consciencial (EC): amestrada.
04. Evolução: consciencial, autolúcida.
05. Exemplarismo: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o espelho.
06. Heterassistencialidade: o objetivo generalizado da maxiproéxis.
07. Inteligência evolutiva (IE): o conjunto ideal dos módulos de inteligência.
08. Neofilia: a busca do conhecimento prioritário.
09. Proéxis: a obtenção do compléxis.
10. Recéxis: a reciclagem com mudança para melhor; as autorremissões.
Expansão. No contexto da Holomaturologia, a força presencial é força propulsora e expansiva também da vontade quebrando limites, restrições, protocolos e convencionalismos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o propulsor da vontade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
3. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
4. Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
5. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
6. Conscin-trator: Evoluciologia; Neutro.
7. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.

HÁ SEMPRE O COMBUSTÍVEL BÁSICO OU O MOTOR
POTENTE, ESPECÍFICO, IMPULSIONANDO A VONTADE,
A INTENCIONALIDADE E A AUTOPENSENIDADE DE
CADA CONSCIÊNCIA, SEJA CONSCIN OU CONSCIEX.
Questionologia. Quais categorias ou qualidades dos propulsores da vontade atuam sobre
você? No convívio inevitável com o número imenso de propulsores da vontade, você é vítima,
carrasco ou conscin lúcida?
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PROSPECÇÃO SERIEXOLÓGICA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prospecção seriexológica é o ato ou efeito de a conscin lúcida prospectar
as características precisas e o estudo detalhado, panorâmico, de vida humana, prévia, pessoal, empregando o conjunto de técnicas relativas às pesquisas paragenéticas e holobiográficas.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo prospecção vem do idioma Latim, prospectio, “vista de olhos lançada ao futuro; previdência”, de prospectum, supino de proscicere, “olhar adiante”. Apareceu no
Século XX. O vocábulo série provém do mesmo idioma Latim, series, “enlaçamento; encadeamento; fieira; fiada; série de objetos”. Surgiu no Século XVII. A palavra existencial procede do
idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Retroprospecção seriexológica. 2. Sondagem seriexológica do passado. 3. Análise seriexológica remota. 4. Prospecção holobiográfica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo prospecção:
prospectar; prospectiva; prospectivamente; prospectivismo; prospectivista; prospectivo; prospecto; prospector; prospectora; prospetar; prospetiva; prospetivo; prospeto; prospetor; retroprospecção; simulprospecção.
Neologia. As 3 expressões compostas prospecção seriexológica, autoprospecção seriexológica e heteroprospecção seriexológica são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Simulprospecção existencial. 2. Prospecção existencial atual.
3. Sondagem desta existência.
Estrangeirismologia: o background consciencial; o retrocognitarium tecnicamente preparado; os flashbacks retrocognitivos; a construção do timeline multiexistencial; as selfperformances da conscin com os somas.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holobiografologia Pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Holobiografia: autenciclopédia multiexistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Ressomatologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os
genopensenes; a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os holomnemopensenes;
a holomnemopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os rastros pensênicos; o materpensene da personalidade anterior e o materpensene da personalidade atual.
Fatologia: a pesquisa de vida humana, pessoal, prévia; a autotransformação pela reciclagem fundamental gerada pela prospecção seriexológica; o perfil da personalidade anterior; a coerência do temperamento de vida em vida humana; o fato óbvio desta vida intrafísica ser mais
importante em relação a anterior; as múltiplas variáveis e consequências da vida anterior sobre
a vida atual; as diferenciações, disparidades e melhorias ocorridas com o soma pessoal a partir da
Genética familiar atual; os estudos da Cronêmica no período entre a vida anterior e a atual; a permanência ou não do gênero do soma; as manifestações trafarísticas do porão consciencial denunciando vícios passados; as preferências por alimentos, trajes, objetos e atividades refletindo retrocondicionamentos; o amadurecimento consciencial propiciando o revigoramento de retrotrafores.
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Parafatologia: a prospecção seriexológica; as sondagens das vidas prévias; as autoevocações; as autorretrocognições; a visão panorâmica retrocognitiva; as lacunas nas rememorações;
as cicatrizes psicossômicas; as fissuras conscienciais; o rastreamento das raízes passadas das tendências atuais; as reações idiossincráticas; os saberes inatos; as empatias originadas nos retroconvívios; as retroexperiências embasadoras dos feitos atuais; a identificação do modo básico de estruturação consciencial propiciando as análises prospectivas quanto ao curso evolutivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
a permanência do mesmo gênero de soma – ginossoma ou androssoma – em longos períodos da
serialidade multiexistencial da consciência; as pesquisas parapsíquicas; as pesquisas da serialidade das vidas humanas; as retrocognições pessoais; as recuperações pessoais, somáticas, entre duas
vidas consecutivas; as reminiscências da holomemória organísmica dos retrossomas; a pesquisa
da aplicação focal do autorrevezamento multiexistencial da vida anterior para a atual.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paragenes-genes.
Principiologia: o princípio da seriexialidade; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da primazia evolutiva da existência presente; o princípio de ação e reação.
Codigologia: a autossinceridade instalada no código pessoal de Cosmoética (CPC)
exemplificado.
Teoriologia: a existência atual valendo 15 vidas intrafísicas anteriores pela teoria da Era
da Aceleração da História Humana; a teoria da autancestralidade; a teoria do macrossoma.
Tecnologia: as técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; as técnicas
somatométricas; as técnicas conscienciométricas; as técnicas autorretrocognitivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da utilização dos retrossomas no neossoma; os efeitos do patrimônio paragenético no holossoma atual; os efeitos da retroimagem corporal na imagem corporal
atual; o efeito da prospecção seriexológica no autenquadramento realista na Escala Evolutiva
das Consciências, ou seja, na Conscienciologia.
Neossinapsologia: as neossinapses sobre a autoconsciencialidade advindas da anatomização seriexológica.
Ciclologia: a qualificação do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: as retroculturas; as retrogenéticas; os retroconvívios; os retrovínculos;
os retrofatos; os retroparafatos; os retroesforços.
Binomiologia: o binômio uso correto do retrossoma–seriéxis pessoal consanguínea;
o binômio uso incorreto do retrossoma–neoárvore genealógica pessoal.
Interaciologia: a interação retrogenéticas-neogenética; a interação retrossomas-neossoma; a interação retrovidas–vida atual; a interação Paragenética-Genéticas; a interação Retrofisiologias-Neofisiologia.
Crescendologia: o crescendo pesquisístico da identificação da primeira vida humana,
prévia, levando à identificação de outras vidas anteriores; o crescendo homeostático do uso correto do retrossoma–neomacrossoma; o crescendo patológico do uso incorreto do retrossoma–
–neossoma deficiente; o crescendo cosmovisiológico autoconscienciometria biográfica–autoconscienciometrias retrobiográficas–autoconscienciometria holobiográfica; o crescendo evolutivo seriéxis instintiva–seriéxis autolúcida; o crescendo conclusivo diagnóstico-prognóstico.
Trinomiologia: o trinômio vida vegetal–vida subumana–vida humana; o trinômio intermissão-ressoma-dessoma; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio Genealogia-
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-hereditariedade-consanguinidade; o trinômio variações morfológicas–variações fisiológicas–
–variações intraconscienciais.
Polinomiologia: o polinômio retrovidas-retrossomas-retroculturas-retrocognições;
o polinômio estilo-elegância-porte-carisma; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio
racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio pessoal, passado, quanto ao genótipo, biótipo, ecótipo e somatótipo; os registros biográficos no polinômio cartas-biografias-autobiografias-diários-necrológios; o polinômio da seriéxis pluriexistencial-plurissomática-plurissecular-plurimilenar.
Antagonismologia: o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antagonismo macrossoma / soma ordinário; o antagonismo automimeses evolutivas / automimeses dispensáveis.
Paradoxologia: o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física discrepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somáticas.
Politicologia: a democracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da seriéxis; a lei de ação e reação; a lei da inseparabilidade grupocármica; as leis da Paragenética; as leis da Parafisiologia; as leis da Fisiologia Humana; a lei do
maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia.
Maniologia: a evitação da nostomania.
Holotecologia: a evolucioteca; a ressomatoteca; a somatoteca; a seriexoteca; a dessomatoteca; a intermissioteca; a mnemossomatoteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Mnemossomatologia; a Holomemoriologia; a Grupocarmologia; a Retrobiotipologia; a Somatologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Genealogia; a Holobiografologia; a Holorressomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o holobiógrafo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a holobiógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens perspector; o Homo sapiens seriexologus; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo
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sapiens evolutiologus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens
intermissivista; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: autoprospecção seriexológica = o ato de prospectar detalhadamente determinada retrovida humana pessoal; heteroprospecção seriexológica = o ato de prospectar detalhadamente determinada retrovida humana de outrem.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da multiexistencialidade consciencial ou da Seriexologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prospecção seriexológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
03. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
04. Autoevocação: Mnemossomatologia; Neutro.
05. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
06. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
07. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
09. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
11. Perfilologia: Conscienciometrologia; Neutro.
12. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
13. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
14. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.
15. Teleobiotipologia: Ressomatologia; Neutro.

O FATO DE SE SABER DE ALGUMA VIDA PRÉVIA PESSOAL JAMAIS SURGE POR ACASO OU DE MODO BANAL,
MAS INDICA AUMENTO DA AUTORRESPONSABILIDADE
EVOLUTIVA E PROEXOLÓGICA DA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem convicção plena de alguma vida prévia pessoal? Quais os efeitos advindos de tal fato?
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PROTAGONISMO PROEXOLÓGICO
(PROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O protagonismo proexológico é a assunção lúcida da condição de personagem central da autoproéxis, vivenciada pela conscin, homem ou mulher, honrando a responsabilidade quanto ao planejado no Curso Intermissivo (CI), para esta vida humana.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo protagonista deriva do idioma Francês, protagoniste, e este do idioma Grego, protagonistés, “que combate na primeira fila; que desempenha o papel principal em
peça teatral”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo programação provém do idioma Latim, programma, “publicação por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do
dia; inscrição”. Apareceu no Século XX. A palavra existencial procede do mesmo idioma Latim,
existentialis, “existencial”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Autoliderança proexológica. 2. Epicentrismo proéxico. 3. Protagonização proexogênica.
Neologia. As 3 expressões compostas protagonismo proexológico, protagonismo proexológico precoce e protagonismo proexológico maduro são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Coadjuvantismo proexológico. 2. Deuteragonismo proexológico.
3. Diletantismo antiproexológico.
Estrangeirismologia: o protagonismo proexológico da conscin strong profile; o protagonismo proexológico da conscin low profile.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à responsabilidade proéxica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; o holopensene pessoal da incorruptibilidade cosmoética; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o materpensene da liderança cosmoética; os prioropensenes; a prioropensenidade; a grupopensenidade proexológica;
os proexopensenes; a proexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenindade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a influência do holopensene local na assunção da autoproéxis.
Fatologia: o protagonismo proexológico; o autodesempenho proéxico; a autoconfiança
sustentando a protagonização na proéxis pessoal; o aproveitamento de oportunidades evolutivas
viabilizando a assunção da proéxis; as ideias inatas apontando o protagonismo proexológico; o rol
de trafores orientando o protagonismo na autoproéxis; a descoberta, a apropriação lúcida e o uso
cosmoético do automegatrafor; o surgimento de novas demandas assistenciais; o nível de organização intraconsciencial aferindo a autoliderança na proéxis; o atendimento às responsabilidades
proéxicas como profilaxia das interprisões grupocármicas; o combate à pusilanimidade evitando
o desviacionismo; o autoconhecimento quanto aos mecanismos de defesa do ego (MDEs) evitando o solapamento do protagonismo proéxico; o ato de abrir mão do desempenho evolutivo medíocre em favor da proatividade rumo ao compléxis (completismo existencial); a multiplicidade de
talentos, característica da polivalência do intermissivista, podendo confundir as premissas para as
melhores escolhas pró-compléxis; a Inteligência Evolutiva (IE) aplicada; a maximização do uso
de aportes existenciais; as autavaliações proexogênicas; o ajuste fino da proéxis; o brio consciencial perante o elenco e o parelenco proexogênico; o exemplarismo da conscin autolíder evolutiva;
a liderança interassistencial exercida nos grupos familiar, profissional e na Comunidade Conscienciológia Cosmoética Internacional (CCCI); a força presencial desenvolvida e aplicada cosmoeticamente em favor da aglutinação de talentos; o fato de estar no lugar certo, na hora certa e com
as pessoas certas para a realização de trabalho assistencial da agenda proéxica; a identidade inte-
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rassistencial caracterizando a protagonização na programação existencial; a assunção do protagonismo decidindo o cumprimento da cláusula determinante da proéxis pessoal; as iniciativas pessoais quanto às estratégias existenciais pró-evolutivas; a proatividade da conscin tornando eficaz
o manejo dos aspectos facilitadores e dificultadores, nas realizações necessárias ao cumprimento
da proéxis; o fato de a protagonização na autoproéxis ser natural a toda conscin egressa do Curso
Intermissivo; o protagonismo proexológico expresso nas 22 posturas evolutivas exemplificadas
no Manifesto da Conscienciologia, publicado em 22 de fevereiro de 2014; a responsabilidade do
intermissivista residente na Cognópolis Foz.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sustentabilidade
energética; o estofo energético e a tara parapsíquica crescentes; a rotina da tenepes inerente ao
protagonismo proexológico; a aceleração do autodesenvolvimento parapsíquico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a blindagem holopensênica quanto às abordagens antiproéxis de
conscins e consciexes; a elucidação das decisões e ajustes proexológicos através do parapsiquismo; o uso cosmoético da atratividade das energias conscienciais; a real identidade assumida perante a parelencologia; o amparo extrafísico de função; as amizades extrafísicas profícuas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo protagonismo autoproexológico–protagonismo na proéxis grupal; o sinergismo autoliderança cosmoética–protagonismo proexológico; o sinergismo
autoposicionamento–sustentabilidade energética; o sinergismo autoposicionamento–antidispersibilidade; o sinergismo autoposicionamento da conscin–ampliação da atuação das consciexes
amparadoras; o sinergismo proxêmica-cronêmica; o sinergismo comprometimento paraprocedencial–alinhamento à proéxis.
Principiologia: os princípios da proéxis pessoal; o princípio da proéxis singularíssima;
a requisição proexológica do princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da cláusula
pétrea da autoproéxis; o princípio proéxico da responsabilidade interassistencial; o princípio de,
quanto maior o foco na proéxis, maior aproveitamento das oportunidades evolutivas; o princípio
do vínculo evolutivo proexológico; o princípio do aproveitamento do tempo para cumprimento da
proéxis; o princípio da hiperacuidade nas autopriorizações e autodecisões proexológicas.
Codigologia: o código intermissivo ínsito refletido no protagonismo proexológico; o código evolutivo do intermissivista; a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) afirmando o protagonismo proexológico dos integrantes; o código do
exemplarismo pessoal (CEP) aplicado ao exercício da liderança; o código pessoal de conduta
proexogênica; o código pessoal das prioridades evolutivas; o código de prioridades pessoais
(CPP) nos limites cronêmicos da proéxis.
Teoriologia: a teoria da programação existencial; a teoria da personalidade autoconsciente quanto à proéxis; a teoria da otimização dos recursos conscienciais; a teoria das fases
proexológicas; a teoria da autorganização proexológica; a teoria do compléxis; a teática do 1%
de teoria e 99% de prática na assunção da proéxis; a teática do exemplarismo; a teoria da reverberação energética provocada pela conscin protagonista proexológica; a teoria da coerência
com a paraprocedência; a teoria da coerência em relação ao Curso Intermissivo; a teoria da lealdade às conscins e consciexes envolvidas na proéxis grupal.
Tecnologia: a técnica da decisão evolutiva; a técnica da autorreflexão evolutiva; as técnicas proexológicas.
Voluntariologia: a teática do voluntariado conscienciológico; o especialismo no voluntariado conscienciológico apontando traços do protagonismo proexológico; o voluntariado conscienciológico respaldando o protagonismo proexológico assumido.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Maxiproexologia.
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Efeitologia: o aporte energético proporcionado pelas consciexes amparadoras como
efeito da assunção do protagonismo proexológico; o aumento da representatividade multidimensional da conscin enquanto efeito do autoposicionamento perante os compromissos proexológicos
assumidos durante o Curso Intermissivo; o efeito halo do posicionamento do intermissivista ao
assumir o protagonismo na autoproéxis.
Ciclologia: a evitação do ciclo autocorrupção–ganho secundário; a evitação do ciclo
pusilanimidade-inércia; o ciclo fase preparatória da autoproéxis–fase executiva da autoproéxis;
a compreensão do ciclo protagonismo proexológico–completismo existencial.
Binomiologia: o binômio compromisso-cumprimento.
Interaciologia: a interação autoproéxis–proéxis grupal.
Crescendologia: o crescendo interassistencial egocarma-grupocarma-policarma.
Trinomiologia: o trinômio autoposicionamento–autoliderança proexológica–exemplarismo; o trinômio autocosmoética-autocoerência-autenticidade.
Polinomiologia: o polinômio autorreflexão-autoposicionamento-autorrecin-autoproexogenia; o polinômio patológico decidofobia-postergação-inércia-incompletismo.
Antagonismologia: o antagonismo protagonismo prático / coadjuvantismo teórico.
Paradoxologia: o paradoxo da conscin intermissivista esvaziada de sentindo para
a própria existência, cercada de milhares de consciências assistíveis; o paradoxo autonomia evolutiva–interdependência grupocármica.
Legislogia: a lei da responsabilidade perante o grupo evolutivo; a lei da proéxis; a lei
da maxiproéxis grupal (buscar o prioritário da proéxis para não perder as companhias evolutivas).
Filiologia: a autodecidofilia; a proexofilia; a maxiproexofilia; a evoluciofilia; a teaticofilia; a cosmoeticofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a superação da hipengiofobia; a superação da compromissofobia; a superação da fobia da autexposição; a superação da fobia de errar.
Sindromologia: a supressão da síndrome da autossubestimação consciencial; a eliminação da síndrome da mediocrização; a superação da síndrome da insegurança.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a volicioteca; a prioroteca; a decidoteca;
a disciplinoteca; a traforoteca; a potencioteca; a energossomatoteca; a interassistencioteca; a intermissivoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Proexologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Priorologia;
a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autocoerenciologia; a Autocosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Interprisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a conscin interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin tenepessista; a conscin consciente quanto à proéxis; a conscin autora de Conscienciologia;
a conscin minipeça de máximecanismo assistencial; a conscin engajada em voluntariado conscienciológico; a conscin completista existencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
intermissivus; o Homo sapiens responsabilis; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo Sapiens cohaerens; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: protagonismo proexológico precoce = a assunção de autoliderança na
realização da programação existencial na adolescência; protagonismo proexológico maduro
= a assunção de autoliderança na realização da programação existencial na adultidade.
Culturologia: a cultura conscienciológica da Proexologia; a cultura da Autocoerenciologia Proexogênica; a cultura da Autolucidologia Proexológica; a cultura da Autoproexologia;
a cultura da Maxiproexologia; a cultura da autorresponsabilidade evolutiva.
Margem. Atinente a Autevoluciologia, acovardar-se diante das responsabilidades proexológicas acordadas é estacionar a própria história evolutiva e ficar à margem da proéxis grupal.
Traforologia. Assumir o protagonismo na proéxis pessoal requer da conscin a apropriação dos trafores adquiridos ao longo da seriéxis e a aplicação do conhecimento haurido no Curso
Intermissivo, levando-a a manifestar-se de modo mais condizente com a realidade consciencial.
Abrangência. Assumir autoliderança proéxica é abrir mão da acomodação em subnível
para ampliar a abrangência assistencial, atuando em patamar de quem pode mais. Protagonismo
proexológico é autonomia evolutiva na prática.
Prontidão. O protagonismo proexológico é a condição de prontidão da conscin frente às
vicissitudes inerentes ao cumprimento de toda proéxis.
Ganhos. Mediante a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 10 efeitos homeostáticos pró-evolutivos do protagonismo proexológico assumido:
01. Aceleração: aceleração da evolução pessoal.
02. Amparabilidade: facilitação da aproximação das consciexes amparadoras.
03. Antimelex: evitação da melancolia extrafísica.
04. Antimelin: evitação da melancolia intrafísica.
05. Autenticidade: aumento da autenticidade consciencial.
06. Autocognição: incremento da intelecção quanto ao próprio modus operandi.
07. Autopacificação: satisfação pessoal, bem-estar.
08. Compléxis: convergência ao compléxis.
09. Interassistencialidade: potencialização da interassistencialidade.
10. Sincronicidades: aumento qualitativo e quantitativo das sincronicidades esclarecedoras.
Dificultadores. Segundo a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 10 aspectos intraconscienciais dificultadores da assunção do protagonismo proexológico:
01. Arrogância.
02. Autocorrupção franca.
03. Egocentrismo.
04. Hedonismo.
05. Indecisão patológica.
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06.
07.
08.
09.
10.

Indolência.
Irresponsabilidade.
Perfeccionismo.
Robotização.
Sociofobia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o protagonismo proexológico, 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. Atitude antiproéxis: Proexologia; Nosográfico.
04. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
05. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
06. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
07. Capacidade ociosa proexológica: Proexometrologia; Nosográfico.
08. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
09. Farol proexogênico: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Omniexposição: Conviviologia; Neutro.
11. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
12. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Prioridade proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
14. Senso de orientação existencial: Evoluciologia; Homeostático.
15. Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.

O PROTAGONISMO PROEXOLÓGICO CHANCELA A LEALDADE DA CONSCIN INTERMISSIVISTA À AUTOPARAPROCEDÊNCIA E EVIDENCIA IGUALMENTE A AUTODETERMINAÇÃO LÚCIDA NA REALIZAÇÃO EXITOSA DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é, de fato, protagonista da proéxis pessoal? Qual
a medida do autexemplarismo e da atração de conscins e consciexes para a realização de tarefas
interassistenciais grupais?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane
Ferraro; 172 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.
rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 9 a 141.
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 272, 312,
316, 421, 509, 612, 613, 615, 723 e 738.

S. A. R.
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PROTIMIA
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A protimia é a mentalidade da pessoa, homem ou mulher, peculiar, específica, somente da consciência, em si.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O prefixo pro deriva do idioma Latim, pro, “antes; em frente, para adiante;
anterior, antecipado; a favor de, em prol de”. O elemento de composição timia vem do idioma
Grego, thymos, “alma, espírito, coração, emoção, afetividade”.
Sinonimologia: 1. Mentalidade. 2. Capacidade intelectiva. 3. Eutimia. 4. Intencionismo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo protimia: antiprotimia; megaprotimia; miniprotimia; protímica; protímico; Protimiologia; protimiologista.
Neologia. Os 2 vocábulos miniprotimia e megaprotimia são neologismos técnicos da
Homeostaticologia.
Antonimologia: 1. Antiprotimia. 2. Incapacidade intelectiva. 3. Distimia.
Estrangeirismologia: a open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopensenização.
Filosofia: o Subjetivismo; o Mentalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopensenidade equilibrada; os patopensenes;
a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a protimia; a mente; a qualidade da mente; as atividades da mente; o estado
mental; a capacidade mental; as manifestações de ordem mental; a mentalidade; a mentalidade
vigente na Socin, quando patológica; a inframentalidade; a autolucidez; a intelecção; a condição
da consciência; o estado psicológico da conscin; o senso eclético; a visão curta; a ambliopia mental; o fechadismo consciencial; o autocontentamento; os hábitos psíquicos; os hábitos intelectuais;
o modo pessoal de pensar; o ajuizamento crítico pessoal; o talento de pensar bem; a faculdade
intelectiva; a relação protimia-eutimia; a relação protimia-autoimagem.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o recorte da pararrealidade; as autocogitações multiexistenciais.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Binomiologia: o binômio autossuficiência-interassistência.
Antagonismologia: o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo descrença / credulidade; o antagonismo otimismo / pessimismo; o antagonismo mentalidade infantil / soma
adulto.
Politicologia: a conscienciocracia.
Filiologia: a cogniciofilia.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a assistencioteca; a consciencioteca.
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Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Pensenologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Assistenciologia; a Policarmologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa medíocre; a conscin culta.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o interiorota; o matutão; o cientista; o artista;
o seminarista; o soldado; o sábio; o apedeuta.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a interiorota; a matutona; a cientista; a artista;
a sábia; a apedeuta.
Hominologia: o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
experimentor; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprotimia = a condição da debilidade mental da consciênçula; megaprotimia = a condição da holopercuciência do Homo sapiens serenissimus.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, 35 categorias
de mentalidades humanas, ou de condições características da protimia, atuantes no Século XXI,
dispostas na ordem alfabética dos temas básicos:
01. Abertismo: a mentalidade aberta.
02. Adolescência: a mentalidade adolescente.
03. Adultidade: a mentalidade adulta.
04. Alienação: a mentalidade alienada.
05. Amoralidade: a mentalidade amoral.
06. Antiecologia: a mentalidade antiecológica.
07. Atraso: a mentalidade atrasada.
08. Belicismo: a mentalidade belicista.
09. Bitolamento: a mentalidade bitolada.
10. Ciência: a mentalidade científica.
11. Convencionalismo: a mentalidade convencional.
12. Depressão: a mentalidade depressiva.
13. Doutrinação: a mentalidade doutrinadora.
14. Ecologia: a mentalidade ecológica.
15. Estreitamento: a mentalidade estreita.
16. Evoluciologia: a mentalidade evoluída.
17. Exuberância: a mentalidade exuberante.
18. Gastrossomatologia: a mentalidade gastrintestinal.
19. Imaturidade: a mentalidade imatura.
20. Inculcação: a mentalidade inculcadora.
21. Infantilidade: a mentalidade infantil.
22. Ingenuidade: a mentalidade ingênua.
23. Intrusão: a mentalidade intrusiva.
24. Libertação: a mentalidade libertária.
25. Medievalismo: a mentalidade medieval.
26. Modernidade: a mentalidade moderna.
27. Monodimensionalidade: a mentalidade monodimensional.
28. Multidimensionalidade: a mentalidade multidimensional.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Paroquialismo: a mentalidade paroquiana.
Piromania: a mentalidade piromaníaca.
Profissionalismo: a mentalidade profissional.
Quadridimensionalidade: a mentalidade quadridimensional.
Rejeição: a mentalidade rejeitada.
Retrocesso: a mentalidade retrógrada.
Universalismo: a mentalidade universalista.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a protimia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
2. Autopredisposição extraordinária: Autopensenologia; Homeostático.
3. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
4. Consciência crescente: Autopesquisologia; Homeostático.
5. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
6. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
7. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.

A MANEIRA PECULIAR, PERSONALÍSSIMA, DE A PESSOA
PENSENIZAR, ESPECIFICA A INDIVIDUALIDADE, DETERMINANDO-LHE O NÍVEL DE EQUILÍBRIO OU DESEQUILÍBRIO, ORDINÁRIO, PERANTE A VIVÊNCIA NO COSMOS.
Questionologia. Qual a característica específica, imaginada por você, para a automentalidade ideal, hoje? Quais autopensenes predominam em você: os minis ou os megas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 134, 135 e 241.
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 501, 583, 703, 851 e 852.
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 372 e 639.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 426.
5. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 40.
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PROTODIGNIDADE CONSCIENCIAL
(PARAXIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A protodignidade consciencial é o valor intrínseco, cosmoético, imperdível, indescartável e imponderável do princípio consciencial em nível evolutivo inferior ao humano, tornando-o merecedor de respeito e consideração por parte da conscin lúcida, intermissivista
e interassistencial, conhecedora e vivenciadora da inteligência evolutiva (IE).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição proto vem do idioma Grego, prôtos, “primeiro;
o que está à frente; o excelente; o mais distinto; o principal”. O termo dignidade deriva do idioma
Latim, dignitas, “merecimento; valor; nobreza”. Apareceu no Século XIII. O termo consciência,
deriva igualmente do idioma Latim, conscientia, significa “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter
conhecimento de”. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Dignidade do princípio consciencial. 2. Valor do princípio consciencial. 3. Dignidade consciencial primária.
Neologia. As 3 expressões compostas protodignidade consciencial, protodignidade
consciencial botânica e protodignidade consciencial zoológica são neologismos técnicos da Paraxiologia.
Antonimologia: 1. Dignidade humana. 2. Paradignidade das consciexes. 3. Dignidade
consciencial evoluída.
Estrangeirismologia: a Würde der Kreatur; o principii conscientia dignitas; a Universal Declaration of Animal Rights (UDAR); o Fitoconviviarium; o Zooconviviarium; o Evolutionarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
teático quanto ao valor intrínseco de todos os princípios conscienciais.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Consciência:
suprassumo cósmico.
Filosofia: o Megafraternismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do respeito ao valor intrínseco dos princípios conscienciais; os axiopensenes; a axiopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os protopensenes; a protopensenidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade;
os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a protodignidade consciencial; a condição do princípio consciencial ter sido
criado simples e ignorante, porém já imbuído de dignidade elementar; o valor ínsito de cada ser
da escala evolutiva das consciências; a dignidade da criatura; a consciência na condição de realidade imaterial mais importante do Universo Multidimensional; a protodignidade consciencial como primeiro fundamento do direito à evolução; o imperativo cosmoético de tratar condignamente
todas as consciências, de todos os níveis evolutivos; o ato de valorizar todos os princípios conscienciais sem favoritismos nem predileções; a autoconsciência quanto aos direitos e deveres devidos aos princípios conscienciais; o paradever de respeitar a dignidade consciencial dos seres menos evoluídos; a megafraternidade aplicada na coexistência com os princípios conscienciais;
a convivência com os 100 trilhões de bactérias no organismo somático; a Bioética aplicada aos
princípios conscienciais menos evoluídos; o caminho da libertação da interprisão grupocármica
multimilenar às consciências pré-humanas; o senso universalista.

Enciclopédia da Conscienciologia

18445

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático (EV) na interação cosmoética com os princípios conscienciais; o desenvolvimento parapsíquico favorecendo a conquista do senso universalista; as pesquisas escalares do vírus ao Serenão; a integração dos princípios
conscienciais ao Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a igualdade natural multidimensional dos princípios conscienciais; a interassistência aos princípios conscienciais menos evoluídos pelos amparadores extrafísicos e evoluciólogos técnicos; as comunexes especializadas na
Parazoologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo flora-fauna-Humanidade; o sinergismo evolutivo da interação cosmoética entre os princípios conscienciais.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade envolvendo todas as consciências,
sem exceção; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio da interdependência evolutiva;
o princípio da primazia da consciência no Cosmos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o respeito a toda forma de vida.
Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial; a teoria da escala evolutiva das
consciências; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica de o convívio sadio com as plantas e pré-humanos nortear a convivência fraterna entre os humanos; as técnicas de assistência interconsciencial aos princípios
conscienciais menos evoluídos; as técnicas de holoconvivialidade sadia; a vivência da técnica do
detalhismo aplicada no respeito aos direitos conscienciais.
Voluntariologia: o voluntariado cosmoético nas instituições de defesa do ambiente, de
defesa dos direitos dos pré-humanos e de defesa dos direitos humanos; o voluntariado conscienciológico cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Holofilosofia.
Efeitologia: os efeitos expansores da Autocosmoética pela compreensão racional da
protodignidade consciencial; os efeitos interassistenciais do respeito aos direitos dos princípios
conscienciais.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas da compreensão teática do valor intrínseco das consciências.
Enumerologia: a dignidade da vida viral; a dignidade da vida bacteriana; a dignidade
da vida invertebrada; a dignidade da vida botânica; a dignidade da vida submarina; a dignidade
da vida selvagem; a dignidade da vida pré-humana.
Binomiologia: o binômio Direito-Paradireito; o binômio dignidade-justiça; o binômio
interassistência–defesa da heterodignidade.
Interaciologia: a interação respeito-dignidade; a interação desrespeito–interprisão grupocármica; a interação heterovalorização-interassistência.
Crescendologia: o crescendo antropocentrismo-biocentrismo-conscienciocentrismo;
o crescendo respeito-dignidade-maxifraternismo-autotransafetividade; o crescendo evolutivo da
protodignidade do vírus à megadignidade do Serenão.
Trinomiologia: o trinômio dignidade-fraternidade-solidariedade; o trinômio megrafraterno compreensão-respeito-interassistência; a vivência do trinômio holofilosófico Universalismo-Megafraternismo-Cosmoética.
Polinomiologia: a maxifraternidade adquirida no polinômio evolutivo fitoconvivialidade-zooconvivialidade-homineconvivialidade-paraconvivialidade.
Paradoxologia: o paradoxo de enquanto vivermos na dimensão intrafísica estaremos
matando princípios conscienciais mais simples, mesmo sem querer; o paradoxo de a Natureza
conceder a vida e, ao mesmo tempo, tirar a vida dos seres viventes, por meio dos nascimentos, da
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sobrevivência geral e das matanças mútuas contínuas; o paradoxo de quanto mais evoluída
é a consciência, mais se importar com os seres menos evoluídos; o paradoxo de o ato de desrespeitar a heterodignidade dos seres mais simples ser desrespeitoso à própria dignidade.
Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a paradireitocracia; a parapsicocracia; a cosmocracia; a democracia pura; a meritocracia evolutiva; as políticas de defesa dos
direitos dos princípios conscienciais.
Legislogia: a lei da interdependência evolutiva; a lei da solidariedade cosmoética; o neoconstructo da dignidade da criatura registrado na Constituição Federal Suíça; a universalidade
das leis da Paradireitologia a todos os princípios conscienciais.
Filiologia: a fitofilia; a zoofilia; a biofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a cosmofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a fitofobia; a zoofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia repulsiva.
Maniologia: a mania de destruir o ambiente natural; a mania de derrubar árvores; a mania de maltratar animais; a mania de comer seres vivos; a mania de tratar os princípios conscienciais ao modo de objetos.
Mitologia: o mito de a espécie humana ser entidade à parte e de valor maior na criação; o mito de os demais seres vivos existirem tão somente para servir ao Homem.
Holotecologia: a fitoteca; a zooteca; a bioteca; a biologicoteca; a ecoteca; a direitoteca;
a bioeticoteca; a cosmoeticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Paraxiologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia; a Deontologia; a Parabotânica; a Parazoologia; a Bioética; a Ontologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Cosmovisiologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o princípio consciencial microscópico simples e ignorante; o princípio
consciencial botânico; o princípio consciencial pré-humano; a consciênçula; a conscin pré-serenona; o ser desperto; o ser Serenão; a Consciex Livre (CL).
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dignus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens
convivens; o Homo sapiens echologus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens evolutiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: protodignidade consciencial botânica = a do princípio consciencial no
ciclo evolutivo vegetal; protodignidade consciencial zoológica = a do princípio consciencial no
ciclo evolutivo do animal pré-humano.
Culturologia: a cultura da valorização dos princípios conscienciais; a Multiculturologia da Omniconviviologia; a Culturologia da Evolução Consciencial.
Humano. Apesar de os precedentes à constituição moderna do conceito da dignidade humana remontarem à Roma Antiga, no campo jurídico, o reconhecimento deste valor humano somente passou das esferas nacionais para a internacional em 1948, com a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Pré-humano. Somente na década de 1970, tomou corpo o movimento moderno da
defesa dos direitos dos animais, tendo como marco jurídico a proclamação da Declaração
Universal dos Direitos Animais e, em 1978, pela assembleia da UNESCO.
Reconhecimento. No âmbito da dignidade dos princípios conscienciais, ou da protodignidade consciencial, vale destacar o avanço dos legisladores suíços na defesa cosmoética dos pré-humanos ao introduzirem, em 1992, no artigo 24 da Carta Magna do país, o reconhecimento da
dignidade da criatura (Würde der Kreatur).
Fundamentação. Na atualidade (Ano-base: 2017), a justificação ou a fundamentação da
dignidade do homem e de outros seres continua sendo objeto de teorias, discussões e divergências. As discordâncias, não raro, refletem verdadeiros conflitos de paradigmas, mas também demonstram a insuficiência das abordagens intrafisicalizadas ou míticas para tratar das realidades
intrínsecas às consciências.
Justificativas. Pensadores inspirados nos argumentos secularistas de Immanuel Kant
(1794–1804), por exemplo, procuram justificar a dignidade humana por meio da pretensa condição de o homem ser a única espécie possuidora do atributo da razão, enquanto aqueles adeptos ao
pensamento religioso tentam justificá-la pela crença de o homem ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, herdando assim a dignidade do criador.
Conscienciologia. Pelo paradigma consciencial, não existe espécie ou ser especial na escala evolutiva das consciências, tendo sido todas criadas simples e ignorantes, não se sabe como,
nem por quem, passando a evoluir pelo autesforço por intermédio dos vários ciclos evolutivos, até
chegar ao patamar hominal, porém não parando por aí.
Valor. Os seres humanos não se distinguem, na essência, dos princípios conscienciais
menos evoluídos, compartilhando com eles, por exemplo, estes 6 atributos conscienciais nobilitantes, dispostos a seguir na ordem alfabética:
1. Autanimabilidade. Todo princípio consciencial é autanimado, não dependendo de
nenhum outro fator para existir.
2. Evolutibilidade. Todo princípio consciencial está em processo de evolução permanente e inarredável (princípio da evolução eterna e inarredável).
3. Ilimitabilidade. Todo princípio consciencial possui potencial evolutivo para ampliação ilimitada do próprio microuniverso consciencial.
4. Imaterialidade. Todo princípio consciencial é essencialmente extrafísico e imaterial.
5. Indestrutibilidade. Todo princípio consciencial não pode ser extinto (princípio da
imortalidade das consciências).
6. Individualidade. Todo princípio consciencial é individualizado.
Paradireito. Pela ótica da Paradireitologia, mesmo sendo direcionados fundamentalmente pelo determinismo cósmico, seres mais simples, a exemplo de microorganismos, vegetais
e animais pré-humanos já são detentores do direito a evoluir.
Paradever. Tendo em vista a Paradeontologia, desta compreensão teática mais avançada da evolução consciencial advém o dever assumido, sem conflitos, pela consciência mais lúci-
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da, de considerar, respeitar e defender, na medida do respectivo nível evolutivo, o valor intrínseco
ou a protodignidade dos princípios conscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a protodignidade consciencial, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorrespeito multidimensional: Autoconscienciometrologia; Neutro.
02. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
03. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
04. Isogênese: Politicologia; Neutro.
05. Megacontradição: Contradiciologia; Neutro.
06. Paraconstructura: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Pseudoindignidade: Cosmoeticologia; Neutro.
10. Respeito: Conviviologia; Homeostático.
11. Senso de dignidade cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.
15. Zooconvivialidade sadia: Conviviologia; Homeostático.

A AUTOMEGAFRATERNIDADE COMEÇA PELO RESPEITO
À PROTODIGNIDADE DOS PRINCÍPIOS CONSCIENCIAIS,
RECONHECIDOS E ACOLHIDOS ENQUANTO INTEGRANTES
DA GRANDE IRMANDADE DE HABITANTES DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a existência da protodignidade consciencial? Considera este valor nas interrelações multímodas, cotidianas, estabelecidas com os princípios conscienciais?
Bibliografia Específica:
1. Balzer, Philipp; Rippe, Klaus Peter; & Schaber, Peter; Menschenwürde vs. Würde der Kreatur – Begriffsbestimmung, Gentechnik, Ethikkommissionen; 88 p.; 8 caps.; 12 enus.; 97 notas; 113 refs.; 2 apênds.; alf.; ono.; 21
x 14 cm; enc.; Aber Philosophie; Freiburg im Breisgau; München; Deustchland; 1999; páginas 41 a 50.
2. Kateb, George; Human Dignity; XVIII + 238 p.; 4 caps.; 142 refs.; alf.; 21 x 14 cm; enc.; sob.; Havard
Univerty Press; Cambridge, MA; EUA; 2011; páginas IX a XIII e 3 a 9.
3. Rosen, Michael; Dignity - Its History and Meaning; 176 p.; 3 seções; 23 caps.; 35 notas; alf.; 19,5 x 13,5
cm; br.; Havard University Press; Cambridge, MA; EUA; 2012; páginas 19 a 30
4. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004, páginas
77 e 403.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 443, 854
e 1.169.
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6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009, páginas 104 e 238.
Webgrafia Específica:
1. Portal da Suíça Governamental – 5 países; Conselho Federal Suíço: O Portal da Constituição Federal
(The Federal Council: The Portal of the Swiss Government) desde 1848; mulheres a partir de 1984; Canceler; Comunicação de Imprensa; Conferências; Departamentos; Documentação; Dossiês; Lei federal; Presidência; Respostas a perguntas
do público; 8 enus.; 1 ilus.; 11 fotos; 1 twitter; (idiomas: alemão, inglês; francês; suíço); Suiça; 14.01.16; disponível
em:<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a>; acesso em: 29.11.16; 8h32.
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PROTO-ESTADO MUNDIAL
(PARASSOCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Proto-Estado Mundial é o esboço, ensaio ou tentativa de determinado
grupo de pessoas afins viver social e politicamente, de modo experimental, hoje, no Terceiro Milênio, a antecipação, em tamanho reduzido – por exemplo, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), no Bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil –, as múltiplas condições específicas, avançadas, do Estado Mundial futuro, idealizado e ainda tido por pura teoria ou visionarismo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição proto vem do idioma Grego, prôtos, “primeiro;
o que está à frente; o excelente; o mais distinto; o principal”. A palavra estado, na acepção política, procede da locução do idioma Latim, status romanus, “estado romano”. Surgiu no Século
XIII. O vocábulo mundial deriva também do idioma Latim, mundialis, “deste mundo; terrestre;
humano”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Proto-Miniestado Mundial; Protótipo de Estado Mundial. 02. Estado Mundial Prototípico. 03. Sociedade Civil Mundial. 04. Oásis democrático; oásis existencial.
05. Bairro Cognópolis. 06. Ilha de consciencialidade. 07. Megafraternidade. 08. Universalismo. 09. Paradireitologia. 10. Paradiplomacia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo proto: protofonia; protofônica; protofônico; proto-história; proto-historiador; proto-histórica; proto-histórico; protonauta; protoplasta; prototípica; prototípico; protótipo (afora dezenas de outras expressões compostas técnicas).
Neologia. As 3 expressões compostas Proto-Estado Mundial, Proto-Estado Mundial
Teórico e Proto-Estado Mundial Vivenciado são neologismos técnicos da Parassociologia.
Antonimologia: 01. Estado Mundial. 02. Mundialização democrática. 03. Antidemocracia. 04. Monarquismo. 05. Brainwashington. 06. Coerção social. 07. Favela. 08. Ditadura.
09. Auschwitz. 10. Hiroshima.
Estrangeirismologia: o principium conscientiologicum; o Administrarium; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade cosmoética evolutiva.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Politicologia Internacional; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o debate do Estado Mundial; o debate mundial; o minilaboratório sociológico; o caminho da megafraternidade para a implantação futura do Estado Mundial; a Socin Ideal;
a Utopia possível; o Estado Mundial do Paradireito; a plurirracialidade; o posicionamento de pensar global e agir localmente; os problemas intercivilizacionais; a hipótese de tentativa sociológica;
a unificação política do Globo; a Era da Fraternidade; a necessidade da abertura do caminho para
o Estado Mundial; a teática da democracia pura; a transcendência às limitações da representatividade política; o projeto de pesquisa das sociedades apartidárias; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as 72 etnias de Foz de Iguaçu; a movimentação migratória da Conscienciologia; o Bair-
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ro Cognópolis; o Conselho dos 500; a Neossocin; o colegiado do Estado Mundial; a aclamação
dos componentes do colegiado do Estado Mundial.
Parafatologia: a embaixada humana da comunex Interlúdio; a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo gradual democracia pessoal–democracia grupal–democracia coletiva.
Principiologia: os princípios do Estado Mundial; o princípio político da inseparabilidade grupocármica; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio da liberdade de expressão; o princípio da interassistencialidade.
Codigologia: a elaboração acurada do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da intercooperação mundial; a teoria política do Estado Mundial;
a teoria da democracia pura.
Tecnologia: as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; as técnicas auto e heteroconscienciométricas.
Voluntariologia: o voluntariado na Politicologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Politicólogos.
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses das democracias políticas vigentes
pelas neossinapses da democracia pura.
Ciclologia: o ciclo de debates objetivando o alcance de consensos; o ciclo evolutivo distopia social–democracia plena.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação direitos-deveres.
Crescendologia: o crescendo evolutivo cronêmico Socin Patológica–Estado Mundial;
o crescendo da aristocracia para a democracia; o crescendo Direito-Paradireito; o crescendo
Ética Humana–Cosmoética; o crescendo democracia global–democracia cósmica.
Trinomiologia: o trinômio sociológico democracia–direitos humanos–evolução grupal;
o trinômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo.
Polinomiologia: a defesa do acesso universal ao polinômio bens materiais–bens culturais–bens educacionais–bens evolutivos.
Antagonismologia: o antagonismo democracia ateniense / Estado Mundial; o antagonismo democracia autêntica / falsa democracia; o antagonismo democracia / capitalismo selvagem.
Paradoxologia: o paradoxo dos eleitos representantes pela parcela majoritária da população atuarem politicamente representando os próprios interesses minoritários no sistema espúrio da representatividade política; o paradoxo do Estado Mundial antibairrista despontar do
Bairro Cognópolis.
Politicologia: o Proto-Estado Mundial; a cosmocracia; a lucidocracia; a democracia;
a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a paradireitocracia; a discernimentocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a depuração ética das leis constitucionais; a lei do maior esforço coletivo.
Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;
a conscienciofilia; a cosmofilia.
Mitologia: o mito da consciência apolítica ou do apolitismo.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a cosmoteca; a politicoteca.
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Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Civilizaciologia; a Urbanologia; a Geopoliticologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Reeducaciologia;
a Grupocarmologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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.
V. Argumentologia
Exemplologia: Proto-Estado Mundial teórico = a concepção ideal, prototípica, do regime político da fraternidade global, contudo ainda sem manifestações vivenciais; Proto-Estado
Mundial vivenciado = as manifestações das primeiras vivências grupais, prototípicas, do regime
político da fraternidade global a partir de pequeno bairro de cidade média.
Culturologia: a Multiculturologia Política.
Taxologia. Sob a ótica da Parassociologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50
conceitos ou temas, com aproximações simples, surgidos ou mantidos com ideias desabrochando
no caminho do Estado Mundial, a ser implantado, inevitavelmente, no futuro, neste planeta:
01. Abertura social.
02. Administração terrestre.
03. Bioética.
04. Civilização mundial.
05. Comunicação instantânea.
06. Comunidade mundial.
07. Consciência internacional.
08. Consciência planetária.
09. Democracia pura.
10. Desterritorialização.

Enciclopédia da Conscienciologia

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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Economia aberta.
Estado justo.
Gestão planetária.
Globalização.
Hibridização cultural.
Holoaculturação.
Homogeneização evolutiva.
Identidade global.
Identidade múltipla.
Internacionalismo.
Internet.
Liberalismo.
Liberalização democrática.
Liberdade pessoal.
Liberdade política.
Liberologia.
Língua universal.
Maxiconviviologia.
Multiculturalismo.
Mercado mundial.
Mobilidade social.
Mundialismo.
Mundialização cultural.
Mundialização do lazer.
Mundialização etológica.
Mutação da Humanidade.
Neocivilização.
Objetos padronizados.
Organização Mundial da Saúde.
País terrestre.
Planetarização.
Policracia.
Sistema democrático.
Sociedade mundializada.
Sociedade pacífica.
Supranacionalismo.
Transnacionalismo.
União Europeia.
Unificação do planeta.
Universalidade dos interesses.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o Proto-Estado Mundial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Bairrismo: Intrafisicologia; Neutro.
03. Brainwashington: Parassociologia; Nosográfico.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
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06.
meostático.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; HoConsciência política: Politicologia; Neutro.
Curupira: Politicologia; Nosográfico.
Debate: Debatologia; Neutro.
Democracia: Parapoliticologia; Neutro.
Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.

O PROTO-ESTADO MUNDIAL É O ENSAIO DIRETO,
PESQUISÍSTICO, PROTOTÍPICO, DA GEOPOLÍTICA GLOBAL,
ABERTA À FRATERNIDADE COSMOÉTICA, APLICADA
PELA COMUNIDADE DE MINIBURGO DA POLIS MODERNA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, realisticamente, a neoideia do Proto-Estado Mundial? Você admite algum sentido prático, racional, em tal protótipo político?
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PROVA DA IMAGÍSTICA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Prova da Imagística é o mecanismo avaliativo auto e heteroconscienciométrico utilizado periodicamente pela conscin, homem ou mulher, para testar, exercitar e desenvolver potencialidades imaginativas, criativas e inventivas ao observar, perceber, identificar e interpretar determinado objeto e elaborar 200 considerações descritivas sobre o mesmo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo prova vem do idioma Latim, probare, “ensaiar; examinar; verificar; reconhecer por experiência; julgar; aceitar; aprovar; demonstrar; provar; dar-se a estimar;
agradar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo imagística deriva do idioma Inglês, imagistic,
“imagística”, de image, “imagem”. Surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Teste de Imagística. 2. Exame de Imagística.
Neologia. As 3 expressões compostas Prova da Imagística, Prova da Imagística aproveitada e Prova da Imagística desperdiçada são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Prova Geral de Conscienciologia. 2. Prova de Imaginação Criativa.
3. Teste de Imaginação.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento da Imagística.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da imaginação; a pensenização por imagens; os
neopensenes; a neopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a Prova da Imagística; a Imagística; a especialidade da Conscienciologia;
a percepção sensorial; a acuidade visual; o emprego da imaginação com lógica, racionalidade
e criatividade; o detalhismo investigativo; os artefatos do saber da Holoteca; os ícones retrocognitivos; a Cosmovisiologia aplicada; a linguagem imagética; a iconografia; a leitura de imagens;
a concentração; a memória; o raciocínio lógico; a inteligência evolutiva (IE); a criatividade evolutiva; a narrativa científica; a avaliação autoconscienciométrica; a avaliação heteroconscienciométrica; a Docimologia; o imaginário mítico, lendário e fabuloso; o inventário histórico das vivências parapsíquicas; a enumerografia; a associação de ideias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Prova da Imagística como sugestão do Serenão Australino; a recuperação de cons; o aprendizado do discernimento entre evocações sadias e patológicas; a sincronicidade pictográfica-imagética-imagística; a interpretação de cenas e cenários intra e extrafísicos; as inspirações parapsíquicas.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da enumeração; a técnica da incorruptibilidade da imaginação.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico de desassédio mentalsomático (Holociclo); o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia (Holoteca – megamostruário do conhecimento universal); o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico da autorganização;
o laboratório conscienciológico das retrocognições.
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Enumerologia: a clareza; a precisão; a objetividade; a concisão; a síntese; a lógica; a linearidade.
Binomiologia: o binômio imagem-imaginação; o binômio Imagética-Imagística; o binômio imagem visiva–imagem paravisiva; o binômio imaginação criativa–imaginação ativa; o binômio leitura textual–leitura de imagens; o binômio expressão verbal–expressão imagística;
o binômio escrita enumerativa–escrita discursiva; o binômio escrita denotativa–escrita conotativa.
Trinomiologia: o trinômio observação-identificação-interpretação; o trinômio imaginação-imagística-imagética; o trinômio imagem-imaginação-imaginário; o trinômio fantasia-sonho-imaginação; o trinômio racionalidade-imaginação-criatividade; o trinômio atenção-concentração-paciência; o trinômio imagística-criatividade-parapsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio leveza-rapidez-exatidão-visibilidade-multiplicidade.
Antagonismologia: o antagonismo imaginação artística / imaginação científica; o antagonismo imaginação reprodutiva / imaginação produtiva; o antagonismo ansiedade / complexidade; o antagonismo concentração / dispersão.
Filiologia: a liberofilia; a neofilia.
Sindromologia: a síndrome da distorção imaginativa; a síndrome da dispersão consciencial.
Mitologia: o mito da imaginação como imitação das criações divinas; o mito de a imaginação apenas se manifestar em artistas, poetas e cientistas.
Holotecologia: a imagisticoteca; a imageticoteca; a euristicoteca; a criativoteca; a curiosoteca; a abstratoteca; a correlacionoteca; a enumeroteca; a mensuroteca; a mnemoteca; a pedagogoteca; a cognoteca; a conscienciometroteca; a culturoteca; a simboloteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Parapedagogia; a Experimentologia; a Autocogniciologia; a Intraconscienciologia; a Heuristicologia; a Cosmovisiologia; a Holomnemônica; a Parapercepciologia; a Enumerologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a Voluntariologia; o corpo docente da Conscienciologia; o corpo discente
da Conscienciologia; a conscin polímata; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o aluno da Conscienciologia; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o cognopolita; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o holotecário; o intelectual; o intermissivista; o pesquisador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o reeducador; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o professor de Conscienciologia; os avaliadores.
Femininologia: a aluna da Conscienciologia; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a cognopolita; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a holotecária; a intelectual; a intermissivista; a pesquisadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a reeducadora;
a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a professora de Conscienciologia; as avaliadoras.
Hominologia: o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens
experimentatus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Prova da Imagística aproveitada = aquela capaz de gerar autopesquisas
e ampliar a cosmovisão autocognitiva do participante; Prova da Imagística desperdiçada = aquela
subaproveitada, promovendo emoções estagnadoras da cosmovisão autocognitiva do participante.
Culturologia: a cultura material; a cultura conscienciológica.
Edições. A Prova da Imagística é evento anual organizado pela Holoteca do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). Além das 6 edições realizadas na Cognópolis de
Foz do Iguaçu, duas outras edições foram realizadas na Cognópolis de Pedra Azul, em parceria
com a Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ). Eis, na ordem cronológica, a tabela apresentando as datas, os locais e o número de participantes das 8 edições
(Ano-base: 2014):
Tabela – Edições da Prova da Imagística
Edição
No

Data

Local

Participantes

1.

11.04.2009

CEAEC

127

2.

25.04.2010

CEAEC

55

3.

03.04.2011

CEAEC

56

4.

22.10.2011

ARACÊ

24

5.

22.04.2012

CEAEC

74

6.

10.02.2013

ARACÊ

30

7.

05.05.2013

CEAEC

77

8.

11.05.2014

CEAEC

43

Criteriologia. Eis, em ordem alfabética, 27 critérios de avaliação mais relevantes utilizados como parâmetro para a correção da Prova da Imagística:
01. Apriorismo. Afirmações taxativas, peremptórias e apriorismos são invalidados.
02. Autossuficiência. Cada item de associação deve ser autossuficiente, isto é, não depender de outros itens para ser compreendido.
03. Binômio, trinômio e crescendo. As associações ideativas são consideradas corretas
se racionais, claras e coerentes.
04. Característica. A princípio, o objeto deve ser considerado pela afirmação (o objeto
é) e não pela negação (o objeto não é). Entretanto, alguns casos admitem a definição pela negação.
05. Cientificidade. Os avaliadores partem do princípio de o participante estar examinando o objeto do ponto de vista técnico-científico.
06. Denominação. A primeira coisa a ser observada é a precisão da denominação do
objeto, devendo constar como a relação de número 1 da prova.
07. Derivação. A consideração das derivações é feita em conjunto. Por exemplo: no caso de o objeto ser 1 globo terrestre, as associações rio, riacho e córrego são consideradas 1 acerto.
08. Especificação. São considerados válidos os itens referentes a altura, largura, peso,
profundidade, comprimento, cores, custos e outros, sempre relacionados ao objeto específico.
09. Estrangeirismos. Não são considerados itens válidos traduções para outro idioma.
Exemplo: mesa – table.
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10. Explicitação. Quando a descrição dá margem a várias interpretações, não estando
explícita a relação estabelecida pelo participante, é considerada inválida. Toda afirmação obscura
e duvidosa é desconsiderada.
11. Filme. Para cada título de filme, se for muito específico e mostrar a erudição do participante, é considerado 1 item válido.
12. Generalização. São invalidadas as características de objetos em geral (itens passíveis de serem encontrados em todos os objetos não representando característica específica do objeto em análise). Exemplo: “este objeto é intrafísico”.
13. Gramática. Classificações gramaticais da palavra descritiva do objeto são consideradas desvios e invalidadas. Exemplo: objeto espelho – palavra paroxítona.
14. Hipotético. A princípio, as situações hipotéticas (o objeto poderia ser isso ou aquilo;
se o objeto fosse algo) são inválidas. No entanto, podem haver exceções para especulações racionais.
15. Livro. Para cada título de livro associado ao objeto, é considerado 1 item válido,
quando o universo do objeto em questão é reduzido. Exemplo: para o objeto computador, listar
200 títulos de livros, com autor, sobre computador não são validados, contudo, se o objeto representar, por exemplo, coruja, os livros relacionados com esse pássaro são validados, pois o universo de livros para este tema é reduzido.
16. Metáfora. São consideradas válidas as metáforas explicitadas.
17. Miniatura. O participante pode abordar o tema miniatura, porém deve concentrar as
considerações no assunto caracterizado pelo objeto a fim de evitar desvios.
18. Música. Cada título ou música fazendo alusão ao objeto é considerado ítem válido.
19. Personalização. Relações estabelecidas entre o objeto e pessoas, animais, plantas
ou coisas, de propriedade do participante da prova ou de conhecidos, são consideradas inválidas.
Exemplo: objeto papagaio de porcelana – relação, “meus avós têm 1 papagaio chamado Alfredo.”
20. Precisão. Afirmações como “bastante”, “pouco”, “leve”, “pesado”, “alto”, “baixo”,
“caro”, “barato” ou “antigo” devem ser especificadas ou estimadas.
21. Prova. A afirmação “este objeto foi usado na Prova da Imagística” é considerada inválida.
22. Psicometria. Falar de percepção energética do objeto não é considerado válido.
23. Qualidade. Quanto à qualidade das considerações, não importa se a relação é complexa ou superficial, ambas têm o mesmo valor.
24. Repetição. Todas as repetições são desconsideradas.
25. Similaridade. É considerado apenas 1 acerto em relações de 1 para n, ou seja, aquelas feitas com grande número de situações similares. Exemplo: máquina fotográfica e fotografia
de crianças, de adultos, de velhos, de animais, de plantas, de objetos.
26. Tópico. Tópicos sem descrição (palavra única) somente são válidos se têm relação
direta e explícita com o objeto. Caso contrário, o tópico deve vir acompanhado da explicação.
27. Valoração. São consideradas inválidas as relações expressando juízo de valor, pois
os valores envolvem tomadas de posição sobre como as coisas deveriam ser, sobre o considerado
bom ou mau, desejável ou condenável, digno de elogios ou críticas, positivo ou negativo.
Nota. As notas são calculadas proporcionalmente: 200 itens equivalem a 100 pontos.
Objetos. Os objetos utilizados na Prova da Imagística pertencem ao acervo da Holoteca
do CEAEC. A listagem relaciona, em ordem alfabética, os 212 objetos presentes nas 8 edições da
prova:
01. Abacaxi (fruta).
02. Ábaco.
03. Abelha (escultura).
04. Agenda.
05. Álbum de fotografias.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Alfabeto (peças).
Alteres.
Anel.
Aparelho auditivo (modelo anatômico).
Arara (artesanato).
Arcada dentária (modelo anatômico).
Armário (cômoda; quebra-cabeça tridimensional, miniatura).
Árvore (artesanato).
Avião da Varig (miniatura).
Balança.
Banana (fruta artificial).
Bandeira do Brasil.
Barco (quebra-cabeça tridimensional, miniatura).
Barco a remo (miniatura).
Barra de chocolate.
Beija-flor (fotografia).
Bibliocanto (par).
Bicicleta (miniatura).
Binóculo de teatro.
Bloco de notas.
Bola de futebol.
Bolas terapêuticas chinesas.
Bolsa de festa.
Borboleta.
Buda (estatueta).
Bússola.
Busto de Napoleão (estatueta).
Cabides de roupas.
Cachorro (bicho de pelúcia).
Cadeira (quebra-cabeça tridimensional, miniatura).
Café (pote).
Calculadora.
Cálice.
Câmera fotográfica.
Caneta esferográfica.
Caneta Mont Blanc.
Cantil chinês.
Capacete de segurança.
Carimbo com búfalo.
Carrinho de compras (miniatura).
Carro modelo Fusca (miniatura).
Cartas de tarô.
Carteira.
Casa (artesanato).
Casaco chinês.
Casal de girafas (artesanato).
Casal de noivos (estatueta de bolo).
Castelo (miniatura).
Castiçal.
Cavalo (artesanato).
Cédula de US$ 2.00 (dinheiro).
Cérebro (modelo anatômico).
Cesta chinesa.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Cesta de piquenique.
Cesto árabe.
Chaleira de ferro.
Chapéu belle époque.
Chapéu masculino.
Chave.
Coelho (bicho de pelúcia).
Cofrinho de moedas (botijão de gás).
Computador portátil.
Concha.
Confúcio (estatueta).
Coração (modelo anatômico).
Corpo humano (modelo anatômico articulado).
Corrente.
Coruja (miniatura).
Cronômetro.
Cuia e bomba de chimarrão.
Dado de madeira.
Dinossauro (quebra-cabeça tridimensional, miniatura).
Elefante (artesanato).
Espelho de bolsa.
Estereograma (lang stereotest).
Estetoscópio.
Estojo de giz com apagador.
Fichário.
Figa de Galícia (bibelô).
Filmadora.
Flauta doce.
Flor (vaso de mini-rosas).
Folha de árvore (samambaia).
Folha de papel carta em branco.
Fóssil de peixe.
Frasco de perfume.
Gaita de boca.
Galho de árvore.
Gargantilha.
Garrafa plástica com água.
Gato (bicho de pelúcia).
Globo ocular (modelo anatômico).
Gongo.
Gordo, personagem da dupla o Gordo e o Magro (boneco de pano).
Gravador antigo.
Gueixa (estatueta).
Jaleco branco.
Jogadora de golf (estatueta).
Kalimba (piano polegar; lamellophone).
Lagarto (miniatura).
Lâmpada incandescente.
Lâmpada recarregável de emergência com led.
Lamparina (miniatura).
Lanterna de led.
Laranja (fruta).
Leque.
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Libélula.
Lixeira (miniatura).
Locomotiva (miniatura; vagão).
Lousa verde.
Luminária de globo terrestre.
Luminária de mesa.
Luneta.
Lupa com lâmpada.
Lupa.
Luvas de segurança.
Macacos - 3 (estatueta).
Maçã (fruta).
Mala de viagem.
Maleta.
Malhete (martelo do juiz).
Mandioca.
Mão (expositor).
Mão (modelo anatômico).
Maquete do Tertuliarium.
Máquina de escrever elétrica.
Máquina de escrever mecânica.
Maracá (chocalho indígena de cabaça).
Máscara de duas faces – comédia e tragédia.
Máscaras das Ópera de Pequim (miniatura).
Matriosca (artesanato).
Memento mori (estatueta; caveira).
Menorá (candelabro com 7 braços).
Meridianos (representação em boneco).
Mesa (quebra-cabeça tridimensional, miniatura).
Metrônomo.
Microfone.
Minimáquina de costura portátil.
Minimicroscópio de brinquedo.
Mini-secador de cabelo.
Minitrena.
Moeda de 500 guaranis (dinheiro).
Moeda de R$ 1,00 (dinheiro).
Mouse de computador.
Mulher japonesa (estatueta).
Nefertite (estatueta).
Ninho de passarinho.
Normógrafo (estojo de réguas).
Óculos.
Óculos de mergulho.
Ônibus de 2 andares (miniatura).
Organizador de comprimidos.
Pandeiro.
Papai Noel (boneco de pano).
Par de castanholas.
Par de luvas de renda.
Par de pés de pato.
Par de sapatos femininos.
Pasta de couro.

18461

Enciclopédia da Conscienciologia

18462

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

Pena.
Pepino (fruta).
Peso de papel.
Piano (quebra-cabeça tridimensional, miniatura).
Pilão.
Pilha.
Pincel.
Pince-nez ou pincenê.
Pinguim (estatueta).
Pintura rupestre ou arte rupestre (réplica).
Pipa (pandorga / papagaio).
Placa de material reciclável.
Planta – Cactos.
Ponteira laser e manual com lanterna.
Porta-joias.
Prancha de cabelo elétrica.
Prancheta de anagliptografia (escrita em braille).
Rádio portátil.
Rádio valvulado.
Radiologista (estatueta).
Raquetes e bola (tênis de mesa; pingue-pongue).
Relógio de mesa.
Relógio despertador.
Rim (modelo anatômico).
Sala de estar (quebra-cabeça tridimensional, miniatura).
Selo.
Semente.
Sineta.
Sino.
Sino tibetano.
Sombrinha rendada.
Tabuleiro e peças de xadrez chinês.
Telefone castiçal de coluna.
Telefone celular.
Telefone sem fio.
Telescópio.
Tigre (bicho de pelúcia).
Tipos de caligrafia chinesa.
Toca-discos portátil (7 polegadas).
Trena.
Tutankamon (estatueta).
Unicórnio (escultura).
Unicórnio (estatueta).
Vaca (bicho de pelúcia).
Vaso.
Vestido.
Violão (miniatura).
Visualizador manual de slides.

Objetivos. Eis, em ordem alfabética, 16 objetivos práticos alcançáveis e recomendáveis
ao participante da Prova da Imagística:
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01. Acuidade. Perseguir a acuidade como meta para a vida, estudando, observando tudo
e todos no cotidiano e reconhecendo as inúmeras oportunidades de assistência.
02. Associação de ideias. Avaliar a capacidade de associar ideias e de fundamentá-las.
03. Autoconscienciometria. Praticar a autoconscienciometria: observar padrões, tendências, viéses, propensões, predisposições.
04. Autocrítica. Buscar a autocrítica quanto à própria performance (percepção objetiva
e subjetiva, bagagem mnemônica, cultura geral, detalhismo, exaustividade).
05. Cognição. Ampliar a cognição a respeito principalmente da memória e das faculdades mentais.
06. Criatividade. Expandir a criatividade evolutiva.
07. Domínio holossomático. Exercitar o domínio holossomático: a Prova da Imagística
é laboratório de mínima mobilidade física vígil.
08. Enfrentamento. Bancar o autenfrentamento da dispersão e também do orgulho, da
vaidade intelectual, dos preconceitos e de outros trafares.
09. Foco. Praticar, por tempo determinado, o foco e associação de ideias centrados em
único tema.
10. Hábitos. Reciclar a intraculturalidade (o jeito de fazer as coisas), abrindo mão de
certos hábitos (monoideísmos e intransigências) em favor da implantação de hábitos renovadores
(neoideísmos).
11. Interpretação. Investir no aperfeiçoamento da leitura e da interpretação de imagens
e cenas intra e extrafísicas.
12. Liberdade. Reconhecer a prova como oportunidade de praticar a liberdade mentalsomática (liberofilia).
13. Neofilia. Comprovar teaticamente a neofilia: apreciar a prova como proposta nova,
fazer dela 1 dos “pratos preferidos” do “menu intelectivo e evolutivo”.
14. Paradigma consciencial. Refletir sobre a imaginação na perspectiva do paradigma
consciencial (cientificidade, lógica, racionalidade).
15. Trafais. Identificar trafais.
16. Trafores. Identificar trafores.
Desempenho. A meta de realizar 200 correlações válidas sobre determinado objeto no
prazo máximo de 3 horas ainda não foi atingida. A tabela abaixo destaca, em ordem cronológica,
os 4 participantes com o melhor desempenho em cada edição da prova, chegando mais perto da
meta proposta:
Tabela – Melhores Desempenhos
Prova
No

Aluno

1.

Flávio Buononato

2.

Flávio Buononato

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objeto
Par de sapatos
femininos
Cavalo (artesanato)

Correlações Correlações
Nota
realizadas
válidas
190

176

8,8

200

190

9,5

Paulo André Norberto Peso de papel

200

188

9,4

Eliane Stédile

Gato de pelúcia
Telefone castiçal de
Paulo André Norberto
coluna
Casa (artesanato)
Eliane Stédile
Locomotiva (vagão
João Paulo Costa
- miniatura)

182

119

5,9

199

155

7,7

165

119

5,9

200

173

8,7

Paulo André Norberto Chapéu masculino

200

169

8,5
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Sincronicidades. Pela Sincronologia, é possível verificar a sincronicidade na distribuição aleatória dos objetos aos participantes, a exemplo dos 10 casos explicitados, em ordem alfabética, na tabela a seguir:
Tabela – Correlações Sincrônicas Conscin / Objeto
Nos

Conscin Participante

Objeto

01. Aposentado – empresa de telecomunicações Telefone castiçal de coluna
02. Cinofílica

Cachorro (bicho de pelúcia)

03. Especialista em comunicação

Rádio portátil

04. Ex-consultor de jóquei clube
Ex-representante comercial de empresa de
05.
chocolates
06. Médica acupunturista

Cavalo (artesanato)

07. Médico

Aparelho auditivo (modelo anatômico)

08. Músico

Flauta doce

09. Pesquisador do tema ocultismo

Cartas de tarô

Barra de chocolate
Meridianos (representação em boneco)

10. Professora veterana no ensino fundamental Alfabeto (peças)
Errologia. De acordo com a Docimologia, é possível elencar, em ordem lógica decrescente, os 10 erros mais frequentes praticados pelos participantes em relação aos critérios da Prova
da Imagística confrontando com os respectivos acertos:
Tabela – Confronto Erros / Acertos
Nos

Erros

Acertos

01.

Desvios e desconexões

02.

Autorreproduções (repetições)

Conexões focadas, lógicas
e pertinentes
Elaborações diversificadas

03.

Imprecisões e ambiguidades

Exposições precisas

04.

Generalizações precipitadas e vulgares

Especificação das particularidades

05.

Afirmação pontual, objetiva

07.

Circunlocução tergiversativa
Descrição incompleta, lacunada,
intervalar
Reduzido repertório vocabular

08.

Caligrafia ilegível

Nitidez caligráfica

09.

Comparações infundadas

Comparações arrazoadas

10.

Opistografia

Anopistografia

06.

Exposição organizada, ordenada
Amplo repertório vocabular

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a Prova da Imagística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abstração: Mentalsomatologia; Neutro.
02. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
03. Anomia imagística: Imagisticologia; Neutro.
04. Antevisão imaginativa: Imagisticologia; Neutro.
05. Autodisciplina imagística: Autopensenologia; Homeostático.
06. Criatividade evolutiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Imagística: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Mundo imaginário: Imagisticologia; Nosográfico.
09. Perfil criativo-artístico: Perfilologia; Neutro.
10. Prova Geral de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.

A PROVA DA IMAGÍSTICA EXPÕE TECNICAMENTE A SÍNTESE DO NÍVEL DE COSMOVISÃO DA CONSCIN EVIDENCIANDO AS FACULDADES AUTOCOGNITIVAS EM RELAÇÃO ÀS GESTAÇÕES CONSCIENCIAIS VERPONOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou da Prova da Imagística? Pretende
participar das próximas provas?
Referências Bibliográficas:
1. Buononato, Flávio; Anuário da Conscienciologia: Fatos e Parafatos – 2012; revisores Equipe de Revisores da Editares; 256 p.; 7 cronologias; 23 E-mails; 92 enus.; 19 fotos; 38 gráfs.; 67 ilus.; 14 relatórios; 35 tabs.; 22 websites; glos. 70 termos; 16 refs.; 12 webgrafias; 28 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2013; páginas 1 a 256.

N. R. O.
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PROVA DE GRATIDÃO
(VERBACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prova de gratidão é a manifestação observável e registrável da consciência em favor de outrem, de maneira espontânea ou intencional, capaz de comprovar para si e para
os demais o sentimento de agradecimento vivenciado.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo prova vem do idioma Latim, probare, “ensaiar; examinar; verificar; reconhecer por experiência; julgar; aceitar; aprovar; demonstrar; provar; dar-se a estimar;
agradar”. Surgiu no Século XIII. O termo gratidão deriva também do idioma Latim, gratitudo,
“gratidão”. Apareceu em 1543.
Sinonimologia: 1. Demonstração da gratidão. 2. Evidência da gratidão. 3. Comprovação do agradecimento. 4. Prova do reconhecimento. 5. Prova da retribuição.
Neologia. As 3 expressões compostas miniprova de gratidão, maxiprova de gratidão
e megaprova de gratidão são neologismos técnicos da Verbaciologia.
Antonimologia: 1. Prova da ingratidão. 2. Prova do orgulho. 3. Prova de hipomnésia.
4. Prova de beatice. 5. Prova de bajulação.
Estrangeirismologia: o acid test da generosidade pessoal; o atendimento a demanda de
retribuição enquanto high priority; a atenção ao timing da demanda por retribuição; a comprovação de visu do senso de gratidão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à inteligência evolutiva (IE).
Coloquiologia: a decisão de não medir esforços para honrar o benefício recebido; o socorro oferecido na hora justa; a disposição para mover mundos e fundos, fazer o possível e o impossível para retribuir à altura a benesse desfrutada.
Ortopensatologia: – “Favores. Os favores podem ser classificados em 3 categorias: pequenos, medianos e grandes. As provas de gratidão também”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; o holopensene pessoal da hiperacuidade interconsciencial; os benignopensenes; a vivência da benignopensenidade; os prioropensenes; a efetivação da prioropensenidade; os ortopensenes; o exercício da ortopensenidade; os grafopensenes; a consolidação da grafopensenidade interassistencial; o teste da
autopensenização pró-evolutiva.
Fatologia: a prova de gratidão; a prova explícita do sentimento gratulatório experienciado; os sinais evidentes ou sutis da reação gratulatória; a confirmação do reconhecimento pelo benefício recebido; as demonstrações operosas de apreço pelos beneméritos evolutivos; a autorratificação de haver admitido as dívidas de gratidão; o atestado da retribuição cosmoética; a autocomprovação irrefutável do cumprimento da obrigação cosmoética de restituição evolutiva;
o exame do grau de interesse pessoal em ser útil aos demais; a descoberta de omissões deficitárias; a evidenciação dos travões emocionais impedidores dos atos gratulatórios; a superação de
ressentimentos; a concessão fraterna do perdão; o teste do gabarito assistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações extrafísicas quanto ao momento da prova de gratidão; as paraprovas de gratidão visíveis apenas aos
observadores sensitivos e atilados; os paratestemunhos das atuações beneméritas, intra e extrafísicas, motivadas pela admissão dos aportes multiexistenciais; o teste da holomaturidade.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo boa intenção–hiperacuidade multidimensional–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo vontade firme–intenção sadia–inteligência prática.
Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da evolução interassistencial; o princípio teático do 1% de teoria e 99% de prática; o princípio de os fatos e parafatos comunicarem mais se comparados a mil
palavras; o princípio evolutivo de quem aprende dever ensinar; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: a cláusula do dever de gratidão no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a compreensão da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da revisão diária no início da sessão tenepessista; a técnica da
revisão gratulatória diária; as técnicas e paratécnicas assistenciais; a técnica de aferição do teto
da autocompetência; a técnica de determinação do top da automaturidade.
Voluntariologia: os voluntários da tares.
Efeitologia: os efeitos da gratidão na fixação mnemônica dos beneméritos evolutivos; os
efeitos da gratidão na convivialidade sadia; os efeitos da gratidão na teática assistencial; os efeitos da gratidão no desenvolvimento parapsíquico; os efeitos da gratidão na qualificação do tenepessista; os efeitos da gratidão no aprimoramento do agente da tares; os efeitos da gratidão na
opção pela autodoação cosmoética ao Cosmos.
Neossinapsologia: a escolha evolutiva pela formação continuada de neossinapses assistenciais.
Ciclologia: o ciclo interassistencial da gratidão em oposição ao ciclo interpresidiário
da vingança; a agilização do ciclo recebimento-retribuição; a dosificação cosmoética do ciclo
doação-recepção; a eficácia no ciclo circunstancial benfeitor-beneficiário; a corroboração do ciclo sementeira-colheita; o investimento na instalação do ciclo multiexistencial amparador-amparando.
Binomiologia: o binômio automemória-gratidão; o binômio autocrítica-heterocrítica;
o binômio gratidão-discrição; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação ingratidão-egocentrismo; a interação gratidão-universalismo; a interação senso de gratidão–senso de autodoação cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio reconhecimento do benefício–agradecimento sincero–retribuição providencial; o trinômio benevolência (desejar o bem)–benemerência (merecer o bem)–
–beneficência (fazer o bem).
Polinomiologia: a sinceridade dos atos gratulatórios explicitada pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo senso de gratidão / espírito vingativo; o antagonismo memória atilada / hipomnésia; o antagonismo compromisso evolutivo / desleixo interconsciencial; o antagonismo intercompreensão / incompreensão; o antagonismo merecer gratidão / exigir gratidão; o antagonismo gratidão operosa / gratidão apática; o antagonismo gratidão sincera / gratidão burocrática.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência lúcida doar-se sem esperar gratidão e, ao
mesmo tempo, empenhar-se para efetivar as provas pessoais de gratidão.
Legislogia: as leis do holocarma; a lei do maior esforço aplicada à autaferição cosmoética.
Filiologia: a teaticofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a interassistenciofilia; a amparofilia.
Holotecologia: a biografoteca; a pesquisoteca; a convivioteca; a maturoteca; a assistencioteca; a conscienciometroteca; a verbacioteca.
Interdisciplinologia: a Verbaciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodiscernimentologia; a Etologia; a Autocogniciologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa grata; a conscin agradecida.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano;
o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistens; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens gratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprova de gratidão = o mimo energético em agradecimento ao favor
recebido; maxiprova de gratidão = o auxílio similar ao recebido em prol do benfeitor em momento oportuno; megaprova de gratidão = a existência dedicada à interassistência multidimensional
cosmoética em retribuição aos inúmeros benefícios recebidos ao longo da seriéxis.
Culturologia: a cultura da gratidão.
Manifestação. A prova de gratidão é o senso de gratidão explicitado em fatos e parafatos. Tal prova pode ser manifesta de duas maneiras:
1. Direta: a ação comprobatória da gratidão em benefício do benfeitor.
2. Indireta: a ação comprobatória de gratidão em benefício de consciência ou grupo de
consciências vinculadas ao benfeitor.
Tipologia. Segundo a Interassistenciologia, a gratidão pode ser evidenciada de diversas
maneiras. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 tipos de atuações realizadas pela consciência
grata em prol do benfeitor passíveis de serem consideradas provas de gratidão:
1. Afetiva: o empenho em auxiliar na mudança do ânimo para melhor em meio à crise
existencial; o acolhimento cordial e generoso no cotidiano.
2. Desassediadora: a iscagem lúcida de consciex assediadora perturbando a psicosfera;
a contrargumentação providencial para o corte de autassédio.
3. Energética: a limpeza da energosfera e dos arredores; a revigoração do energossoma.
4. Ideativa: a alocação de espaço mental para a solução de problema crucial; a sugestão
de tema para gescon.
5. Material: o fornecimento de recurso material necessitado; o presente útil.
6. Operacional: a substituição oportuna em compromisso crucial; a solidariedade espontânea na rotina diária.
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Gratidão. A prova genuína de gratidão consiste na disposição sincera em retribuir, atendendo prontamente a demanda de auxílio surgida, de modo providencial e oportuno, ultrapassando possíveis dificuldades e atribuindo o grau de prioridade adequado. Cabe a reflexão: qual o nível de prioridade colocado na retribuição de benesse recebida?
Pseudogratidão. A disponibilidade para retribuir somente quando sentir vontade e / ou
apenas empregando o percentual de autesforços julgado suficiente pode ser gratidão burocrática
ou pseudogratidão.
Autocapacitação. O investimento continuado no aperfeiçoamento holossomático para
melhorar a eficácia dos autodesempenhos prioritários em tarefas tarísticas, objetivando o completismo existencial, pode sinalizar a gratidão pelo investimento dos amparadores extrafísicos de
função e pelo evoluciólogo do grupo evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prova de gratidão, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Benemérito urbano: Conviviologia; Homeostático.
04. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
05. Empenho proexolíneo: Autodeterminologia; Homeostático.
06. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
07. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Mimo energético: Energossomatologia; Homeostático.
09. Prova do orgulho: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
10. Prova pós-dessomática: Autorrevezamentologia; Neutro.
11. Reconhecimento: Holomaturologia; Homeostático.
12. Revisão gratulatória diária: Homeostaticologia; Homeostático.
13. Senso de gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
14. Solicitude cotidiana: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Verbaciologia: Conscienciometrologia; Homeostático.

AS PROVAS DE GRATIDÃO FORNECEM DADOS REAIS
PARA A MENSURAÇÃO DO NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO
DO SENSO GRATULATÓRIO. INVENTARIÁ-LAS PROPICIA
O DIAGNÓSTICO DA AUTO E HETERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma refletir sobre as próprias ações passíveis de serem consideradas provas de gratidão? Tais provas são condizentes com as benesses desfrutadas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
707.

A. L.
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PROVA DO ORGULHO
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prova do orgulho é o experimento provante ou o exame lógico da manifestação capaz de demonstrar o ato ou a reação de orgulho, a provadura psicossomática de determinada pessoa, na condição de fato cabal, indício marcante, realidade insofismável e, por fim,
conceito consensual.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo prova vem do idioma Latim, probare, “ensaiar; examinar; verificar; reconhecer por excelência; julgar; aceitar; aprovar; demonstrar; provar; dar-se a estimar;
agradar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo orgulho deriva do idioma Espanhol, orgullo,
e este do idioma Catalão, orgull, “orgulho”. Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Comprovação do orgulho. 02. Teste do orgulho. 03. Exame do orgulho. 04. Evidência da jactância. 05. Demonstração prática da soberba; experimentação da
agnosia. 06. Ratificação da imodéstia. 07. Validação persuasiva do pretensiosismo. 08. Tirateima do orgulho. 09. Vivência do triunfalismo pessoal. 10. Atestado da prosápia individual;
diagnóstico da cabotinopatia.
Neologia. As 3 expressões compostas prova do orgulho, prova do orgulho egocármico
e prova do orgulho grupocármico são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 01. Evidência da modéstia. 02. Demonstração da modéstia. 03. Vivência da modéstia. 04. Teste do antitriunfalismo. 05. Prova da despresunção. 06. Teste da despretensão. 07. Doação anônima. 08. Exemplarismo da assistencialidade. 09. Demonstração da
autocogniciologia. 10. Omissuper.
Estrangeirismologia: o acid test do orgulho pessoal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à psicossomaticidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste orgulho inteligente. Inexiste orgulhoso sábio.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os patopensenes; a patopensenidade; a carência dos ortopensenes; a ausência da ortopensenidade.
Fatologia: a prova do orgulho; os sinais do orgulho pessoal; a cauda do pavão; o orgulho da ignorância do lulismo no Brasil; o conceito exagerado de si; a autoimagem deformada;
a proteção errada da autoimagem; a farronca; a altanadice; a altivez; a arrogância; a empáfia;
a pose; a tatuagem como diferenciação da tribo; a insinceridade; o orgulho na condição de irmão
gêmeo do egoísmo; o autenfrentamento da prova pessoal do orgulho; a prova explícita do orgulho; o ônus da prova prática pessoal; o escrutínio etológico pessoal; a avaliação do orgulho pessoal; a prova do orgulho alheio; a autocrítica máxima da conscin; a evitação pessoal da exposição
pública; a fuga ao julgamento pessoal por outrem; o mau exemplo do orgulho pessoal; o corte do
autassédio do orgulho; a melhoria da autorganização; o exame acurado da Autoconscienciometrologia; a prova irrecusável do orgulho; a modéstia como eixo da holomaturidade; o orgulho como
eixo da obtusidade; o nariz empinado; a crista do orgulho; as peias do orgulho; a autoprioridade
da reciclagem existencial; a reciclagem intraconsciencial (recin) coroando a reforma íntima da
conscin; o rebaixamento sadio do senso de autoimportância; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
o livro 100 Testes da Conscienciometria.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aferição do autoconhecimento psicossomático; o orgulho imperial das retrovidas.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Enumerologia: a prova consciencial, evidente, circunstancial, do orgulho; a prova testemunhal, incontestável (prova de choque), da soberba; a prova máxima, documental, objetiva, da
jactância; a prova definitiva, progressiva (prova dos 9), da imodéstia; a prova instrumental, funcional, da pretensão; a prova conscienciométrica, diagnóstica, específica, do triunfalismo; a prova
factual, irrecusável (prova de fogo), da cabotinopatia.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio crise-crescimento.
Trinomiologia: o trinômio questão-pendência-solução; o trinômio Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia-Autopesquisologia.
Antagonismologia: o antagonismo modéstia / orgulho; o antagonismo modéstia / triunfalismo; o antagonismo modéstia / cabotinismo; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo aprovação / reprovação.
Politicologia: a cognocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia (Cognópolis).
Filiologia: a conscienciofilia; a testofilia.
Fobiologia: a enissofobia.
Holotecologia: a mensuroteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autodeterminologia;
a Impactoterapia; a Consciencioterapia; a Parapedagogiologia.
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 explicitamente malandra; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o examinando; o avaliando.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a examinanda; a avalianda.

Enciclopédia da Conscienciologia

18472

Hominologia: o Homo sapiens superbus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens rationabilis;
o Homo sapiens criticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prova do orgulho egocármico = o acobertamento de problema pessoal
sério; prova do orgulho grupocármico = a dificuldade da conscin em participar de manifestações
públicas (reuniões, tertúlias, debates, cursos, caminhadas cosmoéticas).
Caracterologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética das manifestações, 10 categorias de provas realistas do orgulho pessoal, patológico, do
intermissivista ou cognopolita, homem ou mulher, dentro da Cognópolis:
01. Conscienciometrologia. A evitação da conscin de se apresentar na condição de participante-cobaia nos Cursos de Conscienciometrologia.
02. Consciencioterapia. A evitação da conscin de frequentar a assistência da Consciencioterapia na condição de evoluciente.
03. Debates. A evitação silenciosa da conscin do ato de participar com intervenções
e apartes nos debates públicos, dominicais, esclarecedores, no CEAEC.
04. Erronia. A dificuldade da conscin em reconhecer erro pessoal.
05. Proexologia. A postura evasiva da conscin de não se expor escrevendo e publicando
o livro enriquecedor das próprias experiências ou autoria, dentro da consecução da tares e da
proéxis.
06. Provas. O mau exemplo da conscin de fugir à participação nas Provas Gerais de
Conscienciologia, criações dos próprios tertulianos e tertulianas.
07. Tertúlias. A evitação da conscin de fazer intervenções nos debates das tertúlias
conscienciológicas, notadamente sobre o verbete-ensaio-aula do dia.
08. Trabalho. A dificuldade de a conscin fazer trabalho ou cumprir tarefa considerada
pela mesma abaixo da própria, suposta, condição evolutiva.
09. Vendagem. A evitação da conscin de promover pessoalmente a venda dos livros de
outros autores, colegas e amigos, durante o desenvolvimento das aulas de Conscienciologia.
10. Reuniologia. A dificuldade de a conscin ser voto vencido na reunião administrativa
democrática da instituição ou empresa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prova do orgulho, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autojustificativa: Autoconscienciometrologia; Neutro.
05. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
06. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
07. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Prova Geral de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
09. Subadultidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.
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A PROVA PROGRESSIVA DO ORGULHO PESSOAL DÁ-SE
QUANDO A CONSCIN PRATICA, CONSCIENTEMENTE,
DIVERSOS ATOS INDICATIVOS DA REAÇÃO ORGULHOSA,
AO MESMO TEMPO, OU CONSECUTIVAMENTE, EM SÉRIE.
Questionologia. Você, leitora ou leitor, já se submeteu, por si mesmo, cosmoeticamente,
à prova do orgulho? Com toda autocrítica, você foi inocentado ou culpabilizado?
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PROVA

GERAL DE CONSCIENCIOLOGIA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A Prova Geral de Conscienciologia é o recurso de aferição pedagógica periódica empregado para o teste geral dos tertulianos, homens e mulheres, assíduos às tertúlias do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo prova vem do idioma Latim, probare, “ensaiar; examinar; verificar; reconhecer por experiência; julgar; aceitar; aprovar; demonstrar; provar; dar-se a estimar;
agradar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim,
conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema”.
Sinonimologia: 1. Teste de Conscienciologia. 2. Exame de Conscienciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo prova:
aprovada; aprovado; aprovador; aprovadora; aprovar; contraprova; paraprova; probador; probante; probativo; probatório; provação; provada; provado; provador; provadora; provadura;
provante; provar; provará; provativa; provativo; provatório; provável; provavelmente; reprovada; reprovado; reprovador; reprovadora; reprovar.
Antonimologia: 1. Prova de Materiologia. 2. Teste de Física. 3. Exame de Química.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; o trinômio autopensenidade-materpensene-holopensene; a neopensenidade; a autorreceptividade aos neopensenes; os proexopensenes; a proexopensenidade; as posturas autopensênicas; a autopensenização carregada no pen; as
expansões pensênicas; a grafopensenidade conjunta.
Fatologia: a prova geral de Conscienciologia; o escrutínio conscienciológico; o movimento de aprender a aprender; a avaliação do conhecimento pessoal da Conscienciologia; a evidência da autocognição evolutiva; a qualificação intelectual do tertuliano, homem ou mulher;
a calibragem do megafoco da bússola consciencial pessoal; o aprofundamento dos detalhes dos
estudos; a série de perguntas; os argumentos conclusivos; as tertúlias conscienciológicas; o Curso
de Longo Curso, diário, grátis e sem pré-requisitos; o aproveitamento das tertúlias; os debates
diários; a renovação dos temas; a Evoluciologia como tema recorrente e discutido; a análise dos
resultados; o critério da pertinência; a correção matemática; a correção aleatória; a compreensão
e precisão das exposições; a resposta direta; a resposta ambígua, imprecisa ou obscura; as inconsistências e desconhecimentos pessoais; os erros, equívocos e omissões deficitárias; as estatísticas; a autopesquisa; a autanálise; os autodiagnósticos; a autoconscientização da recuperação dos
cons; a abrangência da cosmovisão pessoal.
Parafatologia: o paracérebro; as autorretrocognições; a evidência da cognição intermissivista; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: a clareza; a Conformática; a Orismologia; a argumentação; a explicitação; o detalhismo; a síntese.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio Conscienciologia-Mateologia; o binômio crise-crescimento.
Trinomiologia: o trinômio aprendizado formal–universalismo da Conscienciologia–
–reaprendizado; o trinômio assistência-Pedagogia-megafraternidade; o trinômio Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia-Autopesquisologia; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio concentração mental–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio verbete-aula-prova; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio nótulas-pesquisas-cursos; o trinômio questão-pendência-solução.
Antagonismologia: o antagonismo aprovação / reprovação; o antagonismo aquisição
/ perda; o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo demonstração / refutação; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo lucidez / embotamento; o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo.
Politicologia: a democracia; a cognocracia; a lucidocracia.
Filiologia: a conscienciofilia; a gnosiofilia; a cogniciofilia; a proexofilia; a testofilia.
Fobiologia: a enissofobia; a testofobia; a teaticofobia.
Mitologia: a queda dos mitos milenares.
Holotecologia: a mensuroteca; a pedagogoteca; a cognoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Experimentologia; a Mentalsomatologia;
a Autocogniciologia; a Holomnemônica; a Intermissiologia; a Seriexologia; a Parapercepciologia;
a Impactoterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o voluntariado como nova força positiva na Terra; o corpo docente da
Conscienciologia; o corpo discente da Conscienciologia.
Masculinologia: o aluno de Conscienciologia; o acoplamentista; o agente retrocognitor;
o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o professor de Conscienciologia; os corretores; os examinandos; os avaliandos.
Femininologia: a aluna de Conscienciologia; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
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a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a professora de Conscienciologia; as corretoras; as examinandas; as avaliandas.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens
cognitor; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens hermeneuticus;
o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens perquisitor; o Homo
sapiens rationabilis; o Homo sapiens studiosus.
V. Argumentologia
Primeira Prova. Sob a ótica da Experimentologia, eis o gabarito da primeira prova geral
de Conscienciologia (Tertuliarium do CEAEC, 03 de dezembro de 2006), de média dificuldade,
desenvolvido com o conteúdo de 400 tertúlias-verbetes-aulas, entre 2005 e 2006, por meio de 100
questões numeradas, as perguntas e as respectivas respostas:
01. Assediologia. Qual a pior condição patológica: o autassédio ou o heterassédio?
R: O autassédio.
02. Assistenciologia. Quem assiste ao mais doente?
R: O menos doente.
03. Autoconscienciologia. Quais as diferenças básicas entre megatrafor e materpensene?
R: O megatrafor é o principal predicado da consciência. O materpensene é o princípio diretor da consciência.
04. Autoconscienciologia. Qual o fator característico tanto das pesquisas objetivas do
CEAEC quanto do princípio da descrença?
R: As autopesquisas, obviamente conscienciais.
05. Autopensenologia. Qual o significado da expressão carregamento no pen?
R: O pensene carregado na racionalidade da ideia ou no mentalsoma.
06. Binomiologia. Em qual destas 3 áreas o binômio admiração-discordância é necessário: no debate público, na vivência da dupla evolutiva ou na Cognópolis?
R: Nas 3 áreas.
07. Ciclologia. Qual o significado do ciclo multiexistencial pessoal?
R: O ciclo de alternância ressoma-dessoma ou a duração dos períodos das intermissões
pessoais.
08. Cogniciologia. Qual o significado da sigla COC?
R: Cético otimista cosmoético.
09. Cogniciologia. Qual o significado do cipriene?
R: Ciclo de primaveras energéticas ou de primeneres.
10. Cogniciologia. Qual qualidade explicita mais a cognoscência da conscin: a priorização, a inteligência evolutiva ou a Cosmoética?
R: A inteligência evolutiva ou IE.
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11. Conscienciocentrologia. Qual a diferença objetiva entre Instituição Conscienciocêntrica e Instituição Total?
R: A liberdade heurística assistencial da IC ante a vida restringida na Instituição Total.
12. Conscienciologia. Qual é a condição consciencial contrária à expansão da cosmoconsciência?
R: A robotização consciencial ou robéxis.
13. Conscienciologia. Qual é o significado da apriorismose da conscin?
R: O raciocínio errado sem análise da realidade, a priori, de ideias preconcebidas ou preconceitos.
14. Conscienciologia. Qual o significado da sigla CEF no universo da Conscienciologia?
R: Central Extrafísica da Fraternidade.
15. Conscienciologia. Qual o significado do neologismo megagescon?
R: A megagestação consciencial ou a obra-prima da conscin intermissivista.
16. Conscienciologia. Qual o significado do extrapolacionismo consciencial?
R: O estudo das extrapolações, antecipações evolutivas ou a realização de algo além das
possibilidades aparentes da conscin.
17. Conscienciologia. Qual o significado do vocábulo consener?
R: Consciência – conscin ou consciex – energívora ou ávida por EC.
18. Conscienciologia. Quem é autorrevezador evolutivo?
R: A consciência capaz de entrosar tarefas produtivas em duas ou mais vidas intrafísicas.
19. Conscienciologia. Quem é consciência poliédrica?
R: Todo princípio consciencial mais avançado na evolução igual à consciência lúcida.
20. Conscienciologia. Quem é conscin eletronótica?
R: A consciência humana materialista ou psicótica com o elétron.
21. Constructologia. Há algum conceito evolutivo dentre estes 5, dispostos na ordem
alfabética: anticiência, anticura, antimimese, antiproéxis e antissomática?
R: A antimimese quando significando repetição já dispensável ou não evolutiva.
22. Conviviologia. Qual a atitude mais prioritária ao intermissivista, homem ou mulher:
aprender, ensinar ou exemplificar?
R: Exemplificar.
23. Cosmoeticologia. Qual destes 4 fatores pode ser cosmoético: a ironia, o sarcasmo,
a irreverência ou a sordidez?
R: A irreverência.
24. Cosmoeticologia. Qual é o absurdo anticosmoético máximo?
R: A tentativa de suicídio ou o próprio suicídio ou autocídio.
25. Cosmoeticologia. Qual item imperdível você incorporou ao código pessoal de Cosmoética?
R: A interassistencialidade consciencial.
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26. Cosmovisiologia. Qual a realidade mais complexa do Cosmos?
R: A consciência lúcida.
27. Cronêmica. Qual a pior fase natural dentro da escala das faixas etárias da conscin?
R: A infância: da vida fetal à segunda infância.
28. Culturologia. Você conhece 3 idiotismos culturais evitáveis? Quais?
R: Guerra; tourada; Oktoberfest.
29. Decidologia. A decidofobia é processo definopático, voliciopático ou intencionopático?
R: Voliciopático.
30. Decidologia. A megadecisão chega de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada?
R: A qualquer momento quando há autodiscernimento.
31. Decidologia. Há alguma omissão pessoal positiva? Qual?
R: A omissão superavitária ou a omissuper.
32. Despertologia. Qual a idade ideal para a autovivência da condição da desperticidade?
R: Aos 46 anos de idade ou na meia-idade.
33. Dessomatologia. Qual o melhor para a consciência recém-dessomada: o enterramento, a cremação ou o congelamento do soma usado?
R: A cremação com doação dos órgãos antes, se for o caso.
34. Doutrinologia. Qual a melhor doutrinação?
R: Nenhuma.
35. Duplologia. Os parceiros da dupla evolutiva exitosa têm sinaléticas parapsíquicas
iguais?
R: Não.
36. Duplologia. Qual a dupla evolutiva ideal: a de inversores existenciais, a de reciclantes ou a dupla evolutiva mista?
R: Qualquer delas, quando empática, contudo, os inversores existenciais começam mais
gabaritados.
37. Duplologia. Quem é a cabeça-energética da dupla evolutiva?
R: A conscin com o maior domínio das energias conscienciais ou ECs.
38. Encefalologia. Qual a finalidade técnica do arco voltaico encefálico?
R: A interassistencialidade bioenergética com o desbloqueio das energias gravitantes nos
hemisférios cerebrais ou no encéfalo.
39. Enciclopediologia. Qual a seção do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia
mais discutível e discutida?
R: Atos / Fatos / Parafatos (Pensenologia / Fatologia / Parafatologia).
40. Energossomatologia. Como se faz a abordagem prática à discriminação das energias do cardiochacra?
R: Pelo dedo médio de qualquer mão.
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41. Energossomatologia. Qual é o acoplador energético ideal?
R: O Serenão ou a Serenona.
42. Etologia. Qual é a postura antagônica à gurulatria?
R: A Descrenciologia ou a autovivência do princípio da descrença.
43. Evoluciologia. Qual o fator mais vigoroso para potencializar a evolução da consciência?
R: O autodiscernimento da projetabilidade lúcida ou PL.
44. Evoluciologia. Qual o item mais importante na planilha evolutiva pessoal: a autorganização, a recéxis ou a proéxis?
R: A autorganização.
45. Evoluciologia. Qual o melhor item na Ficha Evolutiva Pessoal: o Curso Intermissivo, o macrossoma, a oficina extrafísica ou o saldo evolutivo?
R: O saldo evolutivo.
46. Evoluciologia. Qual o pior fator na macro-PK destrutiva?
R: A dessoma prematura da conscin.
47. Evoluciologia. Qual o significado ou resultado do jubileu evolutivo?
R: A autodedicação à fraternidade durante 5 decênios.
48. Evoluciologia. Você sabe de duas coisas a caminho da extinção? Quais?
R: Tabagismo. Touradas.
49. Experimentologia. Onde começa e termina a pesquisa científica?
R: Na Holoteca.
50. Experimentologia. Qual é o laboratório da Conscienciologia atuante como tranquilizante ou ansiolítico?
R: O laboratório da imobilidade física vígil (IFV).
51. Experimentologia. Quem é cobaia universal?
R: Qualquer consciência ou princípio consciencial quando lúcido.
52. Extrafisicologia. Quem promove resgate extrafísico?
R: A consciex extrafísica, lúcida, assistencial, ou a conscin projetada, lúcida, assistencial.
53. Fenomenologia. Qual destas 3 ocorrências é possível ser vivenciada pelo genocida:
a oficina extrafisica, a cosmovisiologia ou o fenômeno da cosmoconsciência?
R: A oficina extrafísica, ou ofiex, na condição de internado temporariamente.
54. Fenomenologia. Qual fenômeno potencializa mais a autossuficiência evolutiva?
R: A cosmoconsciência.
55. Filosofia. Qual a Filosofia própria derivada da anomia?
R: O Anarquismo.
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56. Geriatria. Qual destes 4 fatores é o mais eficaz na profilaxia da demência senil: os
hábitos, as neuróglias, as emoções ou o intelecto pessoal?
R: O intelecto pessoal.
57. Gesconologia. Qual o melhor período etário para dar início às gestações conscienciais na vida humana?
R: A partir da juventude, mas, na média, aos 36 anos de idade (Ano-base: 2006).
58. Grupocarmologia. Qual a outra comunidade conhecida mais afim à Cognópolis da
Conscienciologia?
R: A comunidade extrafísica, ou comunex, Interlúdio.
59. Grupocarmologia. Qual o objetivo, em geral, dos Colégios Invisíveis?
R: A interação dos pesquisadores, pesquisadoras e das pesquisas científicas, em geral.
60. Holossomatologia. Qual é o fator mais atuante nos veículos conscienciais depois da
vontade?
R: A intenção atuante sobre as energias conscienciais ou ECs.
61. Holotecologia. Qual destas 3 tecas é a pior energética e evolutivamente: a enoteca,
a hoploteca ou a eroticoteca?
R: A hoploteca.
62. Interassistenciologia. A iscagem interconsciencial ideal é a inconsciente, a consciente ou a provocada?
R: A provocada conscientemente com Cosmoética.
63. Interconscienciologia. A acareação interconsciencial pode ser evolutiva?
R: Sim.
64. Interprisiologia. Quem é interprisioneira?
R: Qualquer consciência devedora de outra ou outras.
65. Intrafisicologia. Qual a consequência óbvia da vida humana trancada?
R: O fato de a conscin não conseguir a projetabilidade lúcida ou PL.
66. Intrafisicologia. Qual é a chave-geral da vida humana?
R: O estado vibracional ou EV.
67. Intrafisicologia. Qual o objetivo da radicação vitalícia na Cognópolis?
R: A dinamização da maxiproéxis.
68. Lexicologia. Como define você o dicionário cerebral, analógico, pessoal?
R: Como sendo o dicionário cerebral de ideias afins da pessoa formando associações de
constructos.
69. Liberologia. As consciências entre si, a rigor, são dependentes, independentes ou interdependentes?
R: As consciências são interdependentes.
70. Macrossomatologia. A Consciex Livre, com lógica, tem macrossoma?
R: Não.
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71. Mateologística. Qual a utilidade da Mateologística?
R: Estabelecer os limites racionais às pesquisas científicas definindo o não-prioritário.
72. Mentalsomatologia. Quais tipos de objetos compõem a vitrine mentalsomática?
R: Os instrumentos sustentadores da criatividade intelectual ou da Heurística.
73. Mentalsomatologia. Qual destas 3 realidades é indispensável: a cultura da razão,
a cultura do convívio ou a cultura da Justiça?
R: A cultura da razão.
74. Mentalsomatologia. Qual é o estatuto pessoal da hombridade?
R: A incorruptibilidade cosmoética pessoal compondo o código pessoal de Cosmoética
ou CPC.
75. Mentalsomatologia. Qual o significado da bitanatose?
R: A segunda dessoma ou o descarte do holochacra.
76. Mentalsomatologia. Qual o significado do vocábulo omissuper?
R: Omissão superavitária.
77. Ofiexologia. Qual é o pré-requisito óbvio para a instalação da ofiex pessoal?
R: A prática diária da tenepes durante duas décadas.
78. Paracronologia. Qual o fator cronológico mais importante dentre estes 3: o passado,
o presente ou o futuro?
R: O presente.
79. Parafatuística. Qual o significado da Parafatuística?
R: O estudo aplicado ao conjunto dos parafatos.
80. Parageopolítica. Qual a área parageopolítica da comunex Interlúdio?
R: O Parque Nacional do Iguaçu.
81. Parapatologia. Qual o exemplo mais prático e evidente, internacionalmente, de artimanha?
R: A seita católica Opus Dei.
82. Parassociologia. Qual destas 3 condições sociais é a mais importante para a evolução consciencial: o pré-casal, o casal incompleto ou o casal íntimo?
R: O casal íntimo.
83. Patologia. Qual é a megadoença da Humanidade Terrestre?
R: O autassédio predispondo o heterassédio.
84. Pensenologia. Qual a diferença entre holopensene e fôrma holopensênica?
R: O holopensene é do momento. A fôrma holopensênica deriva de vivências anteriores
no mesmo local terrestre.
85. Potenciologia. Qual é o maior poder da consciência?
R: A vontade ou volição.
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86. Presenciologia. Qual destes 3 fatores é o mais poderoso na força presencial: a estética pessoal, a disponibilidade pessoal ou o holopensene pessoal?
R: O holopensene pessoal.
87. Proexologia. Qual a categoria de programação existencial mais comum aos voluntários e voluntárias da Cognópolis?
R: A maxiproéxis ou proéxis grupal.
88. Proexologia. Quem lucra mais cosmoética e evolutivamente: quem fala bastante,
quem lê como hábito, quem escreve muito bem ou quem publica bons livros frequentemente?
R: Quem publica bons livros frequentemente.
89. Proexologia. Você identifica duas atitudes indiscutivelmente antiproéxis? Quais?
R: Toxicomania; belicismo.
90. Projeciologia. Qual o maior travão contra a projeção consciencial, lúcida, humana?
R: A tanatofobia ou o medo de morrer.
91. Psicossomatologia. Qual a megafrustração para a conscin?
R: As consequências do suicídio.
92. Retrocogniciologia. Quem é agente retrocognitor?
R: A conscin reavivadora das aulas dos Cursos Intermissivos pré-ressomaticos dos educandos, notadamente o trabalho do inversor, ou inversora, existencial.
93. Seriexologia. Existe alguma antecipação ou predisposição prática, intrafísica, óbvia,
aos autorrevezamentos multiexistenciais?
R: O terceiro tempo do Curso Intermissivo ou CI.
94. Sexossomatologia. A pré-kundalini é única ou dupla?
R: É dupla, pois expressa as energias conscienciais dos 2 chacras plantares.
95. Sociologia. Qual seria o encontro imperdível, máximo, para a conscin lúcida?
R: A entrevista com Serenão ou Serenona.
96. Somatologia. Há férias necessárias? Por qual razão?
R: Sim, para refazimento, reciclagem ou recomposição física e psíquica.
97. Teaticologia. Qual destas 5 realidades é a mais relevante: a teoria, a prática, a vivência, o diploma ou o doutorado?
R: A vivência.
98. Trafalismo. Ao homem-bomba falta erudição, discernimento ou priorização?
R: Faltam as 3 condições.
99. Utilitarismo. Há alguma crise útil? Qual?
R: Sim, a crise de crescimento.
100. Vinculologia. Qual destes 3 vínculos sociais é o ideal: o empregatício, o consciencial ou o duplo vínculo?
R: O vínculo consciencial.
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Segunda Prova. Sob a ótica da Experimentologia, eis o gabarito da segunda prova geral
de Conscienciologia (Tertuliarium do CEAEC, dezembro de 2007), de média dificuldade, desenvolvido com o conteúdo de 720 verbetes prescritivos e publicados:
01. Atributologia. Em quais atributos conscienciais se divide a seção Atributologia do
verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
R: Sentidos somáticos, faculdades mentais e percepções extrassensoriais.
02. Autobiografologia. Qual é a epopeia autobiográfica?
R: A proéxis, p. 1358.
03. Autoconscienciologia. No âmbito da Autoconscienciologia, qual conceito expõe
o princípio diretor da consciência?
R: Materpensene (inversão de questão da prova anterior).
04. Autopensenologia. Qual atitude pensênica deve ser mantida na intraconsciencialidade com base na consciência tranquila, exigindo coerência, coesão e continuidade?
R: Retilinearidade autopensênica, p. 382.
05. Autopesquisologia. Qual é a causa da sedução da simplificação?
R: Emocionalidade ou imaturidade técnica, p. 1929.
06. Cerebrologia. Quem é a conscin tricerebral?
R: Quem dessoma na terceira ou quarta idade física, p. 904.
07. Comunicologia. Cite o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia ou a característica capaz de exemplificar a diferença básica entre o autor comercial e o autor conscienciológico.
R: Edição gratuita, p. 1030.
08. Conformática. Qual o propósito da técnica da segunda redação?
R: Enriquecimento criativo do texto, p. 2029.
09. Conscienciologia. Como é chamado o arquivo completo de experiências e conhecimento da consciência?
R: A holomemória.
10. Conscienciologia. Qual o efeito consciencial essencialmente contrário à condição da
robotização existencial (robéxis)?
R: A expansão da cosmoconsciência (inversão de questão da prova anterior).
11. Conscienciometrologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: a conscin humana ainda imatura cuja superação do nível evolutivo dos símios ou primatas subumanos
é recente.
R: A consciênçula.
12. Conscienciometrologia. Qual conjunto de realidades deve anteceder o verbo ou
a fala?
R: Conjunto das ações ou realizações vivenciadas, p. 2091.
13. Conscienciometrologia. Quando termina a crise de crescimento na evolução?
R: Nunca.
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14. Consciencioterapia. Qual é o conceito conscienciológico dedicado ao estudo e aplicação da territorialidade consciencial e multidimensional a favor da potencialização consciente da
desassedialidade interconsciencial?
R: Geopolítica Desassediadora, p. 1212.
15. Constructologia. Há algum conceito evolutivo, homeostático, dentre estes 5, dispostos na ordem alfabética: apagogia, automutação, energima, intermissivista inadaptado, positividade ambígua?
R: A automutação.
16. Conviviologia. Como é possível aumentar o contato com os amparadores?
R: Fazendo mais assistência, indo ao encontro do assistido.
17. Conviviologia. De quem depende e quando poderá ocorrer o aparecimento dos evoluciólogos?
R: Dos intermissivistas. Ocorre quando os mesmos melhorarem o CPC, p. 302.
18. Conviviologia. Diferencie Cognópolis e Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
R: Cognópolis é a cidade do conhecimento e CCCI é a sociedade de conscins conectadas
pelos vínculos conscienciais da Conscienciologia, p. 769 e 811.
19. Conviviologia. Qual é a unidade de medida ou de trabalho no âmbito da Interassistenciologia?
R: O assistido, p. 2341.
20. Cosmoconscienciologia. Cite possível sinonímia para fluxo cósmico.
R: Megafluxo do Cosmos, interatividade, sincronicidade, p. 1167.
21. Cosmoconscienciologia. Qual é o pré-requisito para a vivência da cosmoconsciência?
R: Soltura mentalsomática, p. 1982.
22. Cosmoeticologia. No universo da Cosmoeticologia, qual o significado da sigla PEP?
R: Princípio do exemplarismo pessoal, p. 1778.
23. Cosmoeticologia. Qual conceito da Cosmoeticologia, apresentado em 1 verbete com
o mesmo nome, aborda a condição de não ser possível recusar ou de ser imperativo ceder
a determinada consciência mais evoluída cuja força, lógica ou sedução são preponderantes?
R: Irresistibilidade, p. 1414.
24. Cosmoeticologia. Qual é o significado de calculismo cosmoético?
R: O planejamento detalhista visando o melhor para todos, p. 687.
25. Cosmoeticologia. Qual especialidade conscienciológica fundamenta, de modo prático, o nível mais avançado da Cosmoética vivida para as consciências lúcidas?
R: O Paradireito ou a Paradireitologia, p. 1637.
26. Desassediologia. “Quanto mais a consciência evolui, mais se vê obrigada a conviver
simultaneamente com número maior de assistidos e, obviamente, com número maior de assediadores”. Qual expressão, das 5 seguintes na ordem alfabética, melhor define essa frase: calculismo cosmoético, consciência atratora, iscagem interconsciencial, paradoxo desassediador ou realidade oximorônica?
R: Paradoxo desassediador, p. 1643.
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27. Descrenciologia. Como se assenta e em quais condições deve ser utilizado o princípio da descrença?
R: Assenta-se nas experiências pessoais e deve orientar as pesquisas conscienciais.
28. Elencologia. Cite os 4 tipos de consciências componentes do elenco de tertulianos
presentes nas tertúlias conscienciológicas.
R: Conscin ouvinte, conscin participante, consciex ouvinte, consciex participante, p. 2052.
29. Encefalologia. Qual técnica promove a interassistencialidade bioenergética visando
o desbloqueio de energias gravitantes nos hemisférios cerebrais ou no encéfalo?
R: A técnica do arco voltaico encefálico (inversão de questão da prova anterior).
30. Enciclopediologia. Qual seção do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia
é escrita em Latim?
R: A Hominologia.
31. Energossomatologia. Cite as duas megaquisições ou conquistas parapsíquicas iniciais para a conscin motivada e praticante da própria evolução energética.
R: EV e sinalética energética, p. 1953.
32. Energossomatologia. Qual é a condição ideal para se contrapor à atuação dos agentes
antiprimeneres?
R: O temperamento positivo da conscin, de bom humor, ou “em estado de paz com
o mundo”, p. 150.
33. Energossomatologia. Qual é o melhor modo de se concluir as abordagens energéticas?
R: Com a desassim, p. 51.
34. Evoluciologia. Diferencie colheita intermissiva de colheita intrafísica.
R: A colheita intermissiva ocorre a partir do texto da obra-prima escrita em vida intrafísica anterior pela conscin autora, agora, vivendo na fase intermissiva, na condição de consciex
lúcida, às leitoras e leitores pósteros, evocadores, a partir dos tópicos do livro ou livros. A colheita intrafísica é a autovivência por parte da conscin lúcida, proexista veterana, aplicando na vida humana as manifestações assistenciais da própria proéxis, encaminhada ou na fase acabativa,
preparando desde já outras conscins para o primeiro Curso Intermissivo (CI) pós-dessomático,
p. 774 e 778.
35. Evoluciologia. Qual capacidade consciencial se faz mais necessária à hermenêutica
da Evoluciologia: a Cosmoética, a inteligência evolutiva ou o parapsiquismo?
R: Inteligência evolutiva, p. 1242.
36. Exemplologia. Em qual seção da Enciclopédia da Conscienciologia são introduzidos os neoconceitos utilizados na seção Exemplologia?
R: Neologia.
37. Experimentologia. Cite 1 benefício da repetição paciente.
R: Aprimoramento, qualificação, evolução, maturidade, rotina útil, p. 1888.
38. Experimentologia. Qual é o princípio da técnica da circularidade?
R: Repetição didática, detalhismo metódico, acúmulo dos conceitos convergentes,
p. 2016.
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39. Experimentologia. Qual especialidade, estudada em diversos verbetes, aplica-se aos
estudos dos princípios gerais das classificações sistemáticas de temas específicos?
R: Taxologia, p. 2444.
40. Experimentologia. Quem é o triatleta conscienciológico?
R: Inversor, tenepessista, epicon lúcido, p. 2077.
41. Extrafisicologia. Qual a paraprocedência da maioria das conscins vivendo hoje na
Terra?
R: A Baratrosfera, p. 650.
42. Grupocarmologia. Em quais 5 estágios o curso grupocármico pode ser interpretado?
R: Interprisão, autovitimização, recomposição, libertação e policarmalidade, p. 1391
e 1392.
43. Holobiografologia. Qual fenômeno parapsíquico está relacionado à parantecedência?
R: A retrocognição, p. 1655.
44. Holomaturologia. Cite 2 tipos de inexistências.
R: Consciência humana simples, conscienciocídio, ditadura positiva, homem-deus, mulher-deusa, perfeição humana, salvacionismo, segredo eterno, terrorismo sadio, unanimidade cósmica, verdade absoluta, zero hora, p. 1329.
45. Holomaturologia. Qual é o objetivo primordial da evolução de todos os seres e capaz de manter a homeostase holossomática?
R: A autolucidez consciencial, p. 540.
46. Holomaturologia. Qual é o trinômio da holomaturidade?
R: Autodiscernimento–código pessoal de Cosmoética–interassistencialidade, p. 2079.
47. Holomaturologia. Qual sentimento para com os benfeitores é indispensável ao desenvolvimento do autoparapsiquismo e da interassistencialidade teática da conscin lúcida?
R: Gratidão e reconhecimento, p. 1227.
48. Holossomatologia. Qual é o fator mais atuante nos veículos conscienciais depois da
vontade e da intenção?
R: A autorganização.
49. Holossomatologia. Qual estrutura ou paraobjeto mais sofisticado sustenta a Parafisiologia, a Parageneticologia e a Holomnemônica da consciência?
R: O paracérebro, p. 1624.
50. Interassistenciologia. Qual é o trinômio interassistencial?
R: Acolhimento-orientação-encaminhamento, p. 2342.
51. Interassistenciologia. Quem pode avaliar com segurança e concluir corretamente
a condição tenepessável, isto é, a de se estar pronto para o tenepessismo?
R: A própria conscin, p. 896.
52. Intrafisicologia. Como é chamada a dupla formada por homem e mulher contendo
laços afetivos e amizade, sem a vivência do ato sexual?
R: Casal incompleto.
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53. Intrafisicologia. Como é chamada a moradia técnica ideal para a dinamização da
consecução da programação existencial quando grupal ou maxiproéxis?
R: Residência proexogênica, p. 1893.
54. Interprisiologia. Como se entra e como é possível sair da interprisão grupocármica?
R: Entra-se devido à prática de ações anticosmoéticas. Pode-se sair através da interassistencialidade.
55. Intrafisicologia. Diferencie Cosmoética Destrutiva de Dardanologia.
R: Cosmoética Destrutiva é a destruição cosmoética de algo impróprio evolutivamente
visando o aperfeiçoamento pela reconstrução. Dardanologia é a destruição anticosmoética de algo
útil motivada por interesses capitalistas.
56. Intrafisicologia. Qual é a melhor ação individual objetivando dinamizar a maxiproéxis?
R: Radicação vitalícia na Cognópolis (inversão de questão da prova anterior).
57. Lexicologia. Como é chamado o arquivo intraconsciencial de ideias afins formando
associações de constructos?
R: Dicionário cerebral, analógico, pessoal (inversão de questão da prova anterior).
58. Maxiproexologia. Denomine o conceito conscienciológico exemplificado a seguir:
as 16 consciências, dentre elas evoluciólogos e despertos, ressomadas na China, no final do Século XX e início do XXI, visando a realização extra e intrafísica de objetivo evolutivo comum.
R: Bonde extrafísico.
59. Mentalsomatologia. Diferencie Onirologia de Orismologia.
R: Onirologia é a Ciência dedicada à pesquisa dos sonhos, fantasias, ideias quiméricas
e alucinações. Orismologia é a Ciência aplicada ao estudo do sentido, formação e definição dos
termos técnicos.
60. Mentalsomatologia. Segundo a Evoluciologia, qual título ou titularidade intelectual
é a mais relevante para o intermissivista?
R: O autorado.
61. Paracronologia. Explique o Quarto Tempo do Curso Intermissivo.
R: Recolhimento, a colheita intermissiva, p. 2043.
62. Parafatologia. Na seção Parafatologia da Enciclopédia da Conscienciologia qual
o item mais presente e ressaltado?
R: Autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
63. Parafenomenologia. Qual o fator mais relevante na interpretação do fenômeno ou
do parafato?
R: O conteúdo ou a mensagem do fenômeno.
64. Parapatologia. Cite 1 ícone (personalidade) do racismo.
R: Hitler, p. 1840.
65. Parapatologia. Como é denominado o saudosismo doentio pelas vivências patológicas relacionadas à paraprocedência acarretando inadaptação à vida intrafísica?
R: Síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB), p. 1956.
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66. Parapatologia. Defina energima.
R: A energima é a condição da conscin, homem ou mulher, possuída por assediador, ou
assediadora, seja por alguma consciex enferma, isoladamente, ou em grupo de consciexes doentes, de modo temporário ou permanente.
67. Parapatologia. Qual o pior: a amoralidade ou a anticosmoética? Justifique.
R: A anticosmoética pois atua contra os outros.
68. Parapatologia. Qual é a tríade da erronia?
R: Omissão, engano e erro, p. 2074.
69. Parapatologia. Qual o significado e como se combate a Schadenfreude?
R: Satisfação malévola, combate-se com Cosmoética e megafraternidade, p. 1926.
70. Parapatologia. Qual orientação conscienciológica pode ajudar a consciência a eliminar os assédios pessoais?
R: Constituição e vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC), a partir da autocrítica, p. 413.
71. Parapedadogia. A tertúlia conscienciológica atende melhor ao corpo docente ou ao
discente da Cognópolis? Por qual motivo?
R: O corpo docente pois trata das verpons conscienciológicas.
72. Parapedagogiologia. Como é possível ao intermissivista reciclar as aulas do Curso
Intermissivo?
R: Através de PCs assistidas, p. 401.
73. Parapedagogiologia. Onde se realiza o curso de longo curso?
R: No Tertuliarium, p. 2050.
74. Parapercepciologia. Defina parapsiquismo centrífugo.
R: É o ato parapsíquico no qual a conscin busca sair de si a fim de perceber e ajudar os
outros, p. 1661.
75. Parapercepciologia. Qual é a finalidade da clarividência facial no curso Acoplamentarium?
R: Desenvolvimento do Parapsiquismo e da assistencialidade interconsciencial.
76. Parapercepciologia. Qual é o motivo da existência do parapsiquismo despercebido?
R: Desenvolvimento paraperceptivo, p. 2384.
77. Parapercepciologia. Quais os 3 tipos incluídos no trinômio das sinaléticas?
R: Anímica, bioenergética, parapsíquica, p. 1953.
78. Parassociologia. Quem é o componente-padrão da massa humana impensante sustentador da robotização existencial da Socin, quando ainda patológica?
R: O autômato humano, p. 544.
79. Paratecnologia. Cite 3 verbetes propositores de técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia.
R: Técnica conscienciológica curiosa, técnica da circularidade, técnica da exaustividade,
técnica da qualificação dos verbetes, técnica da segunda redação, técnica do bloco tridisciplinar,
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técnica do crescendo, técnica dos atos-fatos-parafatos, técnica do trinômio automotivação-trabalho-lazer.
80. Paratecnologia. Cite alguma função realizada pelo paramicrochip.
R: 1. Intensificação das ECs atuantes na telepatia, nas inspirações entre a pessoa e os amparadores, ou: 2. Acesso mais livre às Centrais Extrafísicas ou à paraprocedência pessoal,
p. 2380.
81. Pensenologia. Qual atitude é a base para se pensar grande?
R: Cosmovisão.
82. Priorologia. Qual é a prioridade individual da maxiproéxis dos cognopolitas?
R: Escrita conscienciológica.
83. Proexologia. Qual é a mais importante: a miniproéxis ou a maxiproéxis? Justifique.
R: Depende do caso. Determinada miniproéxis pode ter grande importância. Exemplo:
o caso da personagem Bílnia no livro Cristo Espera por Ti.
84. Proexologia. Segundo o verbete Desafio da Proéxis qual é o megadesafio da proéxis
apresentado na seção Exemplologia?
R: A prática diária da tenepes assistencial, p. 975.
85. Projeciologia. Qual desempenho, além da projetabilidade lúcida, da holomaturidade
e das precognições permite a conquista da autoconscientização multidimensional?
R: As retrocognições, p. 461.
86. Projeciologia. Qual é a hipótese de tentativa responsável pela sustentação da ciência
Projeciologia e tese do livro de proposição dessa ciência?
R: A hipótese do corpo objetivo, p. 1262.
87. Psicossomatologia. Qual a unidade de medida da maturidade emocional?
R: Satisfação benévola, p. 1923.
88. Recexologia. Como deve iniciar-se a reciclagem intraconsciencial (recin)?
R: Pela introspecção, p. 1861.
89. Recexologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: aquela conscin voluntária ativa de instituição conscienciocêntrica afasta-se por motivo de desacordo ideológico ou
dificuldade de convívio, reintegrando-se à CCCI depois de determinado período aos trabalhos da
Conscienciologia.
R: O retomador de tarefa, p. 1900.
90. Recexologia. Qual o significado da reciclagem prazerosa?
R: A reciclagem prazerosa é a conduta técnica capaz de unir a utilidade da renovação da
vida à condição de prazer pessoal na planificação e no desenvolvimento teático da maioria das
manifestações pensênicas mais relevantes, p. 1856.

91. Remissiologia. Qual é a utilidade da Remissiologia na Enciclopédia da Conscienciologia?
R: Expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores interessados, p. 33.
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92. Ressomatologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: o coordenador
ou coordenadora de IC capaz de aglutinar voluntários afins, envolvidos no desenvolvimento de
certa especialidade da Conscienciologia, os quais ressomam na época oportuna para desenvolverem atividades libertárias conjuntas na vida intrafísica.
R: Atrator ressomático.
93. Seriexologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: aquela consciência
dessomada com quem você conviveu na juventude e após breve período intermissivo ressoma
e o reencontra ainda na mesma vida.
R: Personalidade consecutiva.
94. Seriexologia. Denomine a personalidade exemplificada a seguir: “… aquele inglês
ou italiano herdeiro atual do castelo – na verdade construído por si mesmo em vida anterior, há
séculos –, e hoje abrindo o castelo para visitações pagas dos turistas, expediente e garantia da
própria sobrevivência econômico-financeira”.
R: Antepassado de si mesmo.
95. Seriexologia. Qual categoria do ciclo multiexistencial é a mais adequada para a evolução pessoal?
R: Atividade, p. 739.
96. Somatologia. Qual é a utilidade da técnica da expansão pulmonar?
R: Oxigenação cerebral maior, com o objetivo de a conscin pensenizar melhor, p. 2015.
97. Tematologia. Em quais tipos se divide a seção Tematologia do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
R: Homeostático, neutro e nosográfico.
98. Tenepessologia. Qual a atitude ideal do praticante da tenepes?
R: Passividade-ativa ou parapsíquica passiva sadia, p. 376.
99. Transmigraciologia. Cite as duas categorias de transmigrações interplanetárias de
consciexes.
R: Sadia, evolutiva, a maior; doentia, regressiva, a menor, p. 2068.
100. Verponologia. Compare: neoverpon e megaverpon.
R: A neoverpon é a nova verdade relativa de ponta, neopensene, neoconstructo ou neoideia à espera de ser descoberta ou revelada por meio da persistência inabalável do desempenho
do pesquisador autoconsciente ou pesquisadora lúcida, p. 1577.
A megaverpon é a verdade relativa de ponta, neopensene, neoconstructo ou neoideia
máxima, aceita convictamente pelo autodiscernimento da consciência, p. 1517.
Terceira Prova. Sob a ótica da Experimentologia, eis o gabarito da terceira prova geral
de Conscienciologia (Tertuliarium do CEAEC, sede própria, dezembro de 2008), de média dificuldade, desenvolvido com o conteúdo de 1.000 verbetes prescritivos e publicados em DVD:
01. Argumentologia. Qual é o principal Argumentarium, ou espaço para debates, na
CCCI?
R: O Tertuliarium.
02. Argumentologia. Qual a seção fixa na divisão Argumentologia do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
R: Exemplologia.
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03. Assistenciologia. Como é possível encontrar o amparador?
R: No contato com os assistidos.
04. Atributologia. A seção Atributologia do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia se divide, além das faculdades mentais, em quais outras duas modalidades?
R: Sentidos somáticos e percepções extrassensoriais.
05. Atributologia. Qual atributo consciencial é favorecido através do hábito de fazer
anotações?
R: Memória.
06. Autevoluciologia. Qual o significado da sigla IE?
R: Inteligência evolutiva.
07. Autevoluciologia. Qual dos conceitos expõe o nível máximo de excelência evolutiva vivenciado pela conscin lúcida, em todos os setores de manifestações autopensênicas: acabativa interassistencial; amplitude autopensênica; autopensenização polifásica; completude consciencial?
R: Completude consciencial.
08. Autevoluciologia. Qual opção pode ser considerada recorde homeostático: o autodomínio do EV ou a conquista da desperticidade?
R: Os dois.
09. Autexperimentologia. Qual das seguintes leis poderia ser relacionada ao verbete
Estatística Motivadora: lei da proéxis; lei da Projeciologia; lei do maior esforço?
R: Lei do maior esforço (p. 1768).
10. Autexperimentologia. Qual o motivo de o trabalho antelucano, aquele realizado na
madrugada, ser favorável ao intelectual?
R: Devido ao silêncio, ao isolamento e à predisposição às inspirações parapsíquicas.
11. Autoconscienciometrologia. Quais das condições não são consideradas provas do
orgulho para os cognopolitas: 1. A evitação de se apresentar na condição de participante-cobaia
nos cursos de Conscienciometrologia. 2. O mau exemplo de evitar participar das Provas Gerais
da Conscienciologia. 3. A evitação da conscin de fazer intervenções nos debates das tertúlias
conscienciológicas. 4. A evitação de ser evoluciente na consciencioterapia.
R: Nenhuma, todas são provas de orgulho.
12. Autodiscernimentologia. Como se chama, entre as opções a seguir, a condição na
qual a conscin aceita, e encara de imediato sem vacilar, o conjunto total de desafios da problemática evolutiva, abraçando a resolução de problemas sem qualquer demonstração de fraqueza:
abordagem consciencial; autocentramento consciencial; coletivo conscienciológico; whole pack
conscienciológico?
R: Whole pack conscienciológico.
13. Autodiscernimentologia. Qual é 1 dos megapoderes pessoais prioritários quanto às
ECs: assepsia energética; eclosão criativa; holopensene pessoal higienizado; reciclagem prazerosa.
R: Holopensene pessoal higienizado (p. 751).
14. Autodiscernimentologia. Qual é a primeira megaomissão?
R: A ignorância quanto à autoparaprocedência pré-ressomática.
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15. Autoparapercepciologia. Qual das opções denomina o ato de a conscin parapsíquica registrar todas as mínimas ocorrências paraperceptivas, a fim de manter o continuísmo e a visão de conjunto dos parafenômenos e pararrealidades vivenciados: assinatura pensênica; autografia cutânea; estilo exaustivo; registro eterno; sequenciamento parafactual?
R: Sequenciamento parafactual.
16. Autoparapercepciologia. Em quais circunstâncias o isolamento pode ser dignificador?
R: Tenepes ou ofiex.
17. Autopesquisologia. A Zetética é o conjunto de preceitos compondo a Metodologia
investigativa, indagatória e inquisitiva, voltada para a resolução de problemas teáticos. Essa definição é falsa ou verdadeira? Caso seja falsa justifique.
R: Verdadeira.
18. Autopesquisologia. Quais os 3 principais poderes conscienciais?
R: Vontade, intenção, autorganização.
19. Autoproexologia. Quais dos itens são vantagens da obtenção do completismo existencial a tares: acesso às Centrais Extrafísicas; livre arbítrio mais dilatado; recuperação de cons?
R: Todos são vantagens (p. 2.971).
20. Autoproexologia. Qual é a denominação do período confortável e gratificante, em
geral, extrafísico e intermissivo primeiro, e, depois, intrafísico ou ressomático, na próxima vida
intrafísica, consecutiva à obtenção do compléxis?
R: Pós-compléxis.
21. Autoprospecciologia. Dentre as opções a seguir, como é chamada a técnica da autopensenização da consciência, em circuito fechado, no estado da introspecção, autorreflexão ou
recolhimento íntimo, empregando as próprias palavras mentais de modo racional e lógico: técnica
da circularidade; técnica da exaustividade; técnica dos questionamentos; técnica do uróboro introspectivo?
R: Uróboro introspectivo (p. 3690).
22. Autorrecexologia. Qual das duas condições é exemplo de zona de conforto: a conscin vulgar partidária do trinômio pão-amor-fantasia ou a conscin lúcida partidária do trinômio automotivação-trabalho-lazer?
R: As duas, sendo a primeira patológica e a segunda homeostática.
23. Binomiologia. Como é denominado o binômio capaz de significar o ato de trabalhar
em paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo?
R: Binômio admiração-discordância (p. 107).
24. Caracterologia. Qual a diferença entre a consciência desprogramada e a conscin
sem megafoco?
R: Consciência desprogramada: liberta da programação evolutiva instintiva, já independente da Genética. Assume a condição de autodecisora da própria evolução, a partir da Paragenética. Homeostática. Conscin sem megafoco: vive sem rumo definido, desperdiçando as ECs
e as oportunidades evolutivas. Nosográfica.
25. Cogniciologia. Qual qualidade explicita mais a cognoscência da conscin: a priorização, a inteligência evolutiva ou a Cosmoética?
R: A inteligência evolutiva ou IE (prova de 2006).
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26. Coloquiologia. Qual o significado do termo pripri?
R: Primeira priorização (hoje não estou para isso, objeção de consciência, p. 3061).
27. Comunicologia. Qual a atitude explicita a diferença entre o autor de livro conscienciológico do autor de livro comercial?
R: Edição gratuita, p. 1030.
28. Comunicologia. Qual o motivo para determinada seção do verbete da Enciclopédia
da Conscienciologia ser classificada como máximo?
R: Alcançar o padrão de conformática através de número ideal de itens inclusos para representar a condição ideal de abordagem, o padrão de excelência e a qualidade de conteúdo do
verbete.
29. Confrontologia. Diferencie Imagética de Imagística.
R: Imagética: Ciência da imagem; imagística: Ciência da imaginação.
30. Conscienciografologia. Qual seção do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, cujo título não está explícito, apresenta a síntese do tema exposto?
R: Frase enfática.
31. Conscienciologia. Enumere 3 das 5 subdivisões técnicas da Conscienciologia.
R: Extraconscienciologia; Interconscienciologia; Intraconscienciologia; Paraconscienciologia; Policonscienciologia.
32. Conviviologia. Com quem a consciência pode desenvolver maior intimidade: com
o amparador ou com o duplista?
R: Com o amparador.
33. Conviviologia. Qual a atitude prioritária ao intermissivista: aprender, ensinar ou
exemplificar?
R: Exemplificar (prova de 2006).
34. Conviviologia. Qual o motivo do trintão sem duplista ser personalidade digna de
estudo?
R: Devido ao número excedente de mulheres na maioria das populações humanas
(p. 3676).
35. Conviviologia. Qual o significado da fórmula DD?
R: Diálogo-desinibição.
36. Cosmoconscienciologia. Como é chamado o conjunto de fatos integrados capaz de
evidenciar a interação mais lúcida da consciência com o fluxo do cosmos?
R: Sincronicidade.
37. Cosmoconscienciologia. Qual é o pré-requisito para a vivência da cosmoconsciência?
R: Soltura mentalsomática, p. 1982 (prova de 2007).
38. Cosmoética. Qual o princípio básico da Cosmoética?
R: Que aconteça o melhor para todos.
39. Cosmoeticologia. Quais os 2 tipos de autocorrupções?
R: Explícitas, em número reduzido, e ocultas, em geral, em maior número (p. 330).
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40. Cronêmica. Como se chama o período da vida humana no qual a conscin lúcida, na
3a ou 4a idade, busca aproveitar ao máximo, a finalização acabativa ou coroamento da proéxis:
acerto grupocármico; amortização evolutiva; meta existencial final?
R: Meta existencial final.
41. Culturologia. Qual teca da Holoteca relaciona-se ao tema Culturologia?
R: Culturoteca.
42. Debatologia. Qual o significado da expressão latina argumentum ad hominem?
R: O ataque pessoal, direto, formulado contra característica da pessoa defensora de determinada tese, desqualificando e reduzindo a credibilidade do argumentador. Trata-se de ataque
a características pessoais, irrelevantes para a veracidade da tese apresentada pelo oponente
(p. 495).
43. Enciclopediologia. Quantas seções, eventuais e fixas, são utilizadas na construção
dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia?
R: 70.
44. Enciclopediologia. Quais são as 6 divisões utilizadas para estruturar os verbetes da
Enciclopédia da Conscienciologia?
R: I. Conformática; II. Fatuística; III. Detalhismo; IV. Perfilologia; V. Argumentologia;
VI. Acabativa.
45. Energossomatologia. Qual a denominação para a técnica de alguém doar presente
carregado de energias conscienciais visando assistir a pessoa receptora por meio do heterodesassédio das energias conscienciais simpáticas?
R: Mimo energético.
46. Energossomatologia. Qual opção denomina o estado da conscin presente com
o próprio soma, contudo sem atuação das energias do holochacra, nos contatos com outras consciências, seja no dia a dia ou até na intimidade das sessões sexossomáticas: abuso das energias
conscienciais; ausência energética; consciência podálica; mesméxis; tédio?
R: Ausência energética.
47. Estrangeirismologia. Qual o significado da expressão breakthrough?
R: Rompimento de frente (p. 33).
48. Etologia. Aponte qual dos conceitos não é exemplo de atraso de vida: amor platônico; automutação; paliativo; placebo; pseudônimo.
R: Automutação.
49. Evoluciologia. Qual opção a seguir denomina a saída da torre de marfim do olimpo
para o contato direto, na planície rasa, com o povão: amplificador da consciencialidade; assepsia
energética; autabnegação cosmoética; autocontingenciamento cosmoético mínimo; descensão
cosmoética?
R: Descensão cosmoética (p. 1529).
50. Extrafisicologia. Qual opção denomina o ambiente extrafísico potencializador de
neoideia ou neoempreendimento: balão de ensaio; corredor heurístico; holopensene saturado; ilha
de consciencialidade?
R: Holopensene saturado.
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51. Extrafisicologia. Quando ocorre a autodemissão de consciex?
R: Quando o tenepessista ou ofiexista dessoma.
52. Holomaturologia. Qual é o trinômio da holomaturidade?
R: É a vivência conjunta do autodiscernimento, do código pessoal de Cosmoética e da
interassistencialidade (prova de 2007).
53. Holomaturologia. Qual especialidade da Conscienciologia se dedica à compreensão
das realidades cósmicas, abarcando a totalidade dos sistemas e correntes filosóficas, de todas as
naturezas existentes na Terra?
R: Holofilosofia.
54. Holotecologia. Quais as tecas relacionadas com o verbete Verbete da Enciclopédia
da Conscienciologia?
R: Todas (p. 3718).
55. Homeostaticologia. Como é chamado o dia no qual os fatores positivos confluem
sincronicamente e tudo tende a dar mais certo?
R: Dia matemático (p. 1560).
56. Interaciologia. Como é chamada a condição interassistencial, ainda muito rara, da
conscin cobaia parapsíquica dedicada a receber, em transe psicofônico ou semipossessão sadia
a consciex cobaia de origem evolutiva extraterrestre?
R: Pré-Mãe (p. 3008).
57. Interassediologia. Qual o maior interassédio grupal ocorrido neste planeta?
R: O Nazismo.
58. Interassistenciologia. Além do assistido quem deve ser acolhido no processo da interassistencialidade?
R: O amparador.
59. Interassistenciologia. Como é chamada a condição na qual a consciex exerce o papel de amparadora de função junto aos leitores pósteros dos textos do(s) livro(s), escrito(s) por ela
em vida anterior?
R: Colheita Intermissiva (p. 1154).
60. Interassistenciologia. Qual das opções é exemplo da tares expositiva máxima: epicentrismo consciencial; desperticidade; livro conscienciológico; ofiex?
R: Livro conscienciológico (p. 3503).
61. Interassistenciologia. Em qual atividade evolutiva se inicia a condição de minipeça
interassistencial básica: epicentro consciencial; ofiexista; projetor consciente; tenepessista?
R: Ofiexista (p. 2625).
62. Interassistenciologia. Quais são os 4 tipos de acompanhantes parapsíquicos, mais
comuns, da conscin lúcida, sensitiva, interassistencial?
R: Consciex amparadora, consciex assediadora, consciex assistida, conscin assistida.
63. Interassistenciologia. Qual das opções é a denominação da paratares, realizada pelos amparadores, cujo objetivo é a recuperação dos cons magnos, quanto ao conhecimento essencial das conscins sobre a autoproéxis: abordagem extrafísica; coniunctio; dependência indireta;
parapreceptoria.
R: Parapreceptoria.
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64. Intermissiologia. Defina comitê de pararrecepção.
R: O comitê de pararrecepção é a reunião, junta ou delegação de consciex objetivando
recepcionar, extrafisicamente, a conscin recém dessomada, durante o período inicial da intermissão pós-dessomática (p. 1160).
65. Intrafisicologia. Quem é a consciex mais evoluída, ressomada e dedicada à proéxis
interassistencial em bases anônimas: antepassado de si mesmo; apoiante; articulador; indutor holopensênico; infiltrado cosmoético?
R: O infiltrado cosmoético (p. 2176).
66. Laboratoriologia. Como é denominado o laboratório radical da heurística?
R: Serenarium.
67. Legislogia. Qual o significado da lei de economia de bens?
R: Entre possíveis bens deve-se escolher o maior.
68. Macrossomatologia. Em geral, qual o motivo de se receber macrossoma?
R: Proéxis ou megaproéxis (p. 2508).
69. Manossomatologia. Quem usufrui da prescindência das mãos?
R: Os Serenões (p. 3019).
70. Mentalsomatologia. Qual destas 3 realidades é indispensável: a cultura da razão,
a cultura do convívio ou a cultura da Justiça?
R: A cultura da razão (prova de 2006).
71. Mentalsomatologia. A Taxologia das megagestações é a Ciência aplicada à classificação da natureza do conhecimento em geral ou do conhecimento em particular. Essa definição é falsa ou verdadeira? Caso seja falsa justifique.
R: Falsa. A definição é de Taxologia do Conhecimento.
72. Mentalsomatologia. Como se organizam as atividades diárias segundo a técnica do
turno intelectual?
R: Com a divisão ordenada do horário diuturno ou o momento quando ocorre a alternância e autorrevezamento do período fixado, dentro da sequência adequada de trabalho intelectual.
73. Mentalsomatologia. Qual seção do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia,
na divisão Acabativa, apresenta outros verbetes evidenciando relação estreita com o tema em
questão?
R: Remissiologia.
74. Mnemossomatologia. Quais são os 2 tipos de dicionários cerebrais estudados na
Enciclopédia da Conscienciologia?
R: O dicionário cerebral de sinônimos e o dicionário cerebral analógico ou de ideias
afins (p. 1565).
75. Paracosmovisiologia. Qual a denominação dos parâmetros de outros planetas para
avaliar o estágio evolutivo da Terra?
R: Medidas interplanetárias (p. 2513).
76. Paradireitologia. Qual conceito conscienciológico expõe o fato de os autografopensenes serem automaticamente inseridos no microuniverso da consciência sem possibilidade de

Enciclopédia da Conscienciologia

18497

usurpação ou plagiato por outrem: assinatura pensênica; conação; consciência gráfica; gestação
evolutiva; parainalienabilidade?
R: Parainalienabilidade (p. 2827).
77. Para-Historiologia. A partir de qual século começa haver, em escala mais ampla,
conscins com proéxis na Terra?
R: A partir do Século XX (Verbete: megadesafio do intermissivista, p. 2525).
78. Parapatologia. Qual o maior assédio intrafísico existente?
R: O tóxico.
79. Parapedagogiologia. Qual o recurso de aferição pedagógica periódica empregado
para o teste geral dos tertulianos, demarcador do verdadeiro nível de autocognição da conscin?
R: Prova Geral de Conscienciologia.
80. Parapercepciologia. Qual trilha energética leva o pesquisador ao Holociclo?
R: O caminho da lógica.
81. Paraprofilaxiologia. Qual o primeiro desempenho fundamental para a autovivência
da desperticidade para qualquer conscin?
R: A autodefesa energética (p. 710).
82. Paraprofilaxiologia. Como é chamado o trabalho dos amparadores e projetores lúcidos, de abordar e recolher as consciexes parapsicóticas, conseneres, assediadores: acolhimento
assistencial extrafísico; bonde extrafísico; consciência atratora; indução interconsciencial?
R: Acolhimento assistencial extrafísico (p. 120).
83. Paraprofilaxiologia. Qual a principal causa das doenças?
R: Ausência da retilinearidade pensênica.
84. Paraprofilaxiologia. Qual orientação conscienciológica pode ajudar a consciência
a eliminar os assédios pessoais?
R: A constituição e vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC), a partir da autocrítica (prova de 2007).
85. Perdologia. Como é denominada a perda de poder humano e consequente desterro
político, exclusão social, falência econômica, invisibilidade artística ou destituição científica?
R: Síndrome do Ostracismo.
86. Perfilologia. Qual a denominação do perfil forte da conscin lúcida, sempre disposta
a enfrentar os percalços e as canseiras da própria evolução com automotivação, portadora dos
traços-força da disponibilidade e bom humor?
R: Strong Profile.
87. Pesquisologia. Qual atributo é desenvolvido a partir do estudo dos antagonismos?
R: O autodiscernimento; a autoconsciencialidade (p. 333).
88. Pesquisologia. Qual a atitude requisitada para entrada no Holociclo?
R: Sorriso.
89. Pesquisologia. Como se denomina a visão atacadista, generalista e da ampliação das
potencialidades?
R: Cosmovisão humana (p. 1415).
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90. Proexologia. Qual a denominação do ato equivocado de adiar ou prorrogar a consecução de determinados atos proexológicos essenciais, acarretando perdas parciais ou insucesso
resultante da proéxis: automanobra dilatória; ilogicidade; inautenticidade; psicopatia?
R: Automanobra dilatória.
91. Projeciologia. Quando ocorre a psicosfera projetiva?
R: Antes da projeção da consciência.
92. Seciologia. Em qual divisão do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia está
incluída a seção Estrangeirismologia: Detalhismo, Fatuística, Conformática ou Perfilologia?
R: Conformática.
93. Seciologia. Quais as duas primeiras seções do Verbete da Enciclopédia da Conscienciologia?
R: Entrada ou título e Especialidade (verbete Verbete, p. 3718).
94. Seriexologia. Qual a denominação para o ato da conscin reencontrar com lucidez
com alguma realidade intrafísica cujo primeiro contato, ou encontros anteriores, ocorreram em
épocas anteriores, em retrovidas humanas?
R: Reencontro secular.
95. Seriexologia. Quem seriam na História, como hipótese racional de tentativa, os professores itinerantes da Conscienciologia?
R: Os sofistas.
96. Sindromologia. Qual síndrome denomina a dificuldade da conscin manter-se no
megafoco?
R: Síndrome da dispersão consciencial.
97. Tenepessologia. Qual o primeiro objeto de assistência do tenepessista?
R: O próprio praticante.
98. Tertuliologia. Segundo o verbete técnica tertuliária, são empregadas 35 técnicas
pedagógicas no desenvolvimento das tertúlias conscienciológicas no Tertuliarium. Cite duas.
R: Duas das 35 técnicas listadas na página 3590.
99. Traforologia. Quem é a conscin large e qual a personalidade antagônica a ela?
R: A conscin bem resolvida em relação a dinheiro e doadora. A conscin miserê.
100. Transverponologia. Qual item não é uma transverpon: atrator ressomático, colheita intermissiva, autorrevezamento multiexistencial, tenepes ou Pré-Mãe?
R: Nenhum, todos os itens são transverpons.
Quarta Prova. Sob a ótica da Experimentologia, eis o gabarito da quarta prova geral de
Conscienciologia (Tertuliarium do CEAEC, sede própria, dezembro de 2009), de média dificuldade, desenvolvido com o conteúdo de 1.365 verbetes prescritivos e publicados em DVD:
01. Antagonismologia. Qual das seguintes condições demonstra o antagonismo produtivo: acareação interconsciencial, jornalismo marrom, antiparapsiquismo?
R: A acareação interconsciencial cosmoética.
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02. Antiacidentologia. Qual o efeito benéfico de esperar apenas 15 minutos diante do
atraso da outra pessoa?
R: Cortar a cadeia de acidentes de percurso.
03. Argumentologia. Qual o ataque ideal nos debates de ideias?
R: Atacar o argumento e não o argumentador.
04. Autevoluciologia. Em qual documento estão armazenados os dados referentes ao
saldo evolutivo da consciência?
R: Na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
05. Autevoluciologia. Qual a vantagem evolutiva da nulificação da infância?
R: Alcançar lucidez mais cedo na vida humana.
06. Autoconscienciometria. Como é chamada a técnica de a conscin lúcida recolher-se
em holopensene tranquilo, desligar-se do mundo exterior, sem quaisquer anotações, e refletir profundamente sobre os temas mais relevantes e prioritários do momento evolutivo e da reciclagem
existencial?
R: A autorreflexão de 5 horas; câmara de autorreflexão; uróboro introspectivo.
07. Autodiscenimentologia. Qual o atributo consciencial mais importante?
R: O autodiscernimento (verbete: atributo consciencial).
08. Autodiscernimentologia. Qual a maior evidência de autodiscernimento?
R: A conscin destacar a prioridade máxima permanentemente (verbete: autodiscernimento).
09. Autodiscernimentologia. Qual o limite cosmoético para a evitação de certas conscins ou a acepção de pessoas?
R: O acumpliciamento (compactuação) em bases anticosmoéticas.
10. Autoparapercepciologia. Qual hábito contribui para a identificação do sequenciamento parafactual?
R: Registro, anotação.
11. Autopesquisologia. Qual o denominador comum entre centrifugação do egão, descensão cosmoética e prova do orgulho?
R: Os 3 visam desbastar o egão, egoísmo, egocentrismo, orgulho.
12. Autorganizaciologia. A agendex da ofiex pode estar contida na agenda de autopensenização?
R: Sim, como tema.
13. Cerebrologia. Qual o significado de cérebro reptiliano?
R: Parte primitiva e irracional do cérebro humano responsável pelos instintos subumanos
existentes no homem.
14. Codigologia. Qual o item comum nas verpons representadas pelas siglas CPC, CDC
e CGC?
R: Todos são códigos de Cosmoética.
15. Comunicologia. Qual a característica faltante à maioria dos cognopolitas interessados em escrever o livro pessoal?
R: Prioridade da escrita.
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16. Comunicologia. Qual linguagem expande a realidade e fidedignidade dos processos
pesquisísticos e o microuniverso do autodiscernimento de toda conscin lúcida? A linguagem conotativa ou a denotativa?
R: Linguagem denotativa (verbete com o mesmo nome).
17. Conscienciologia. Qual a especialidade conscienciológica comum a todos os pesquisadores cognopolitas?
R: A Autopesquisologia.
18. Conscienciologia. Qual a especialidade conscienciológica direta do princípio da
descrença?
R: A Descrenciologia.
19. Conscienciologia. Qual a unidade prática de manifestação da consciência?
R: O pensene.
20. Conviviologia. Como é possível aumentar o contato com os amparadores?
R: Fazendo mais assistência, indo ao encontro do assistido (PGC 2007).
21. Conviviologia. Divergir de alguém não significa estar contra essa pessoa. Qual conceito sintetiza tal princípio?
R: O binômio admiração-discordância.
22. Conviviologia. Quem é a personalidade mirmídone: o subordinado inconsciente ou
o autoconsciente?
R: O mirmídone é o seguidor, subordinado, criado ou assistente sempre executando ordens sem questionamento, de modo automático e amaurótico.
23. Cosmoeticologia. Qual das duas especialidades conscienciológicas é prioritária ou
de ordem lógica superior em relação a outra: Paradever ou Paradireito?
R: Paradireito.
24. Cosmoeticologia. Qual o princípio básico da Cosmoética destrutiva?
R: Se algo não é bom, não serve mesmo, não adianta fazer maquilagem.
25. Cosmoeticologia. Qual o significado de silêncio cosmoetificador?
R: Provocar reflexões cosmoéticas.
26. Cosmoeticologia. Qual pensene pode ser considerado a unidade de medida da Cosmoética prática?
R: O ortopensene.
27. Definologia. Complete as perguntas em branco propostas pela seguinte definição:
“o acepipe, do ponto de vista conscienciológico, é a reunião teática dos megainstrumentos
imediatos da evolução consciencial da conscin lúcida, intermissivista, compondo o acróstico
metafórico, no idioma Português, das 7 megaperguntas indispensáveis a serem aplicadas, nesta
ordem acróstica, a qualquer autesforço, o tempo todo, começando pelo verbo ser”: É Autodiscernível? É __________? É Evolutivo? É Prioritário? É Interassistencial? É __________? É _____
_____?
R: Cosmoético; Proexológico; Exemplarista.
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28. Desassediologia. Como se denomina o laboratório do desassédio mentalsomático na
Cognópolis?
R: Holociclo ou Tertuliarium.
29. Desassediologia. Qual o paradoxo desassediador?
R: Quanto mais desassediada a consciência, mais assédio tem.
30. Dessomatologia. Quais as perdas inevitáveis no codesaparecimento dessomático?
R: Soma, macrossoma, paramicrochip, ectoplasmia, cordão de prata, ofiex, pré-mãe.
31. Discernimentologia. De acordo com a Cronologia, no ato ou efeito de discernir qual
condição antecede a outra, a de compreender situações com clareza e exatidão ou a de julgar,
distinguir, decidir e identificar?
R: A condição de compreender situações com clareza e exatidão.
32. Egocarmologia. Como se denomina a condição da consciex, quando lúcida, atuando
conscientemente em tarefas interassistenciais prolongadas na dimensão extrafísica ou intermissão
com outro nome, diferente das identidades das vidas humanas?
R: Identidade extra.
33. Energossomatologia. Qual a antonímia de mimo energético?
R: Bagulho energético.
34. Energossomatologia. Qual o motivo de se chegar com antecedência nos lugares?
R: Para fazer a limpeza holopensênica antecipada (verbete: parassepsia antecipada).
35. Etologia. Segundo o verbete atraso de vida, qual chacra predomina na obesidade?
R: O umbilicochacra.
36. Evoluciologia. Complete as células em branco da escala evolutiva das consciências:
01

10% do Serenão

02

Consréu ressomada

20% do Serenão

03

Pré-serenão vulgar

25% do Serenão

04

Isca inconsciente

25% do Serenão

05

Tenepessista

25% do Serenão

06

Projetor consciente

30% do Serenão

07

35% do Serenão

08

40% do Serenão

09

Desperto

50% do Serenão

10

60% do Serenão

11

65% do Serenão

12

Evoluciólogo

75% do Serenão

13

Serenão

100% (modelo)

14

Consciex Livre (CL)

∞ Evolutivo
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R: Consréu transmigrada; epicon lúcido; conscienciólogo; semiconsciex, teleguiado autocrítico.
37. Evoluciologia. Qual a sequência lógica de ocorrência real entre os 3 conceitos a seguir: bonde extrafísico, atrator ressomático e reagrupamento evolutivo?
R: A mesma: bonde extrafísico  atrator ressomático  reagrupamento evolutivo
(APEX 2009).
38. Evoluciologia. Qual o critério ideal para a consciência referente ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP)?
R: O critério da atividade.
39. Evoluciologia. Qual o objeto de estudo da Epiconscienciologia?
R: A CL.
40. Evoluciologia. Qual o requisito para o aparecimento dos evoluciólogos?
R: O nível do CPC dos componentes da CCCI subir até próximo do CCCE.
41. Evoluciologia. Qual traço ainda precisa ser conquistado na evolução?
R: O trafal.
42. Experimentologia. Como se denomina a vivência parapsíquica incomum capaz de
promover antecipações evolutivas de nível evolutivo mais avançado?
R: O extrapolacionismo.
43. Experimentologia. Como se denomina o conjunto dos princípios, técnicas e informações teáticas estruturadores da Ciência das Ciências, capaz de plotar a dinâmica da evolução
da consciência, a partir do neoparadigma da própria consciência?
R: Corpus da Conscienciologia.
44. Extrafisicologia. Exemplifique parestação de trabalho.
R: Interlúdio; centrais extrafísicas; cursos intermissivos; parapsicoteca.
45. Habitologia. O conjunto de hábitos atravancadores da execução da autoproéxis de
qualquer intermissivista, como o ato de usar sapatos com cadarços, fazer a barba diariamente
e a manutenção de amizades ociosas, constatados pelo inversor veterano através da autoconscienciometria. Esse caso exemplifica qual atitude antiproéxis ou parapatológica?
R: Atraso de vida (APEX 2009).
46. Habitologia. Qual o hábito evolutivo mais sadio e capaz de demarcar exatamente
o nível máximo já atingido pela autevolução da conscin?
R: A autoincorrupção.
47. Harmoniologia. Qual evocação maléfica é desencadeada na pseudo-harmonia?
R: A evocação dos assediadores.
48. Holobiografologia. Qual foi o erro evolutivo comum à Pitágoras, Sócrates e Jesus
Cristo?
R: Não ter deixado nada escrito.
49. Holocarmologia. Quando ocorre a assistência sem retorno?
R: Na Policarmologia.
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50. Holomaturologia. De acordo com a Cronologia, no caminho natural da evolução
qual condição antecede a outra, a de autoimperdoador ou a de autoincorruptibilidade?
R: A condição de autoimperdoador.
51. Holomaturologia. Qual a relação entre dia matemático e vida matemática?
R: A vida matemática é feita de dias matemáticos.
52. Holotecologia. Como se denomina a teca extrafísica consultada pelos intermissivistas?
R: A parapsicoteca.
53. Interassistenciologia. Em qual atividade evolutiva, a seguir, se inicia a condição de
minipeça interassistencial básica: epicentro consciencial; ofiexista; projetor consciente; tenepessista?
R: Ofiexista (PGC 2008).
54. Interassistenciologia. Qual é o trinômio interassistencial?
R: Acolhimento-orientação-encaminhamento (PGC 2007).
55. Interassistenciologia. Quem deve receber o pré-perdão assistencial?
R: O assistido.
56. Intermissiologia. A qualidade da recepção pós-dessomática serve de indicativo de
qual tipo de condição?
R: Mérito evolutivo, saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
57. Intermissiologia. Qual o objetivo da parexcursão interplanetária?
R: Potencializar o discernimento quanto à megafraternidade e / ou universalismo dos
intermissivistas.
58. Intrafisicologia. Qual a atividade conscienciológica demarca de maneira técnica
e prática, o verdadeiro nível de autocognição da conscin quanto à condição evolutiva para a execução da proéxis pessoal?
R: A Prova Geral de Conscienciologia.
59. Intrafisicologia. Qual a importância de se praticar exercícios físicos?
R: Desintoxicação, melhor oxigenação cerebral, aumento da disposição física, profilaxia
de doenças.
60. Intrafisicologia. Qual a melhor prática para transformar o hospital-escola em escolahospital?
R: Através da reeducação.
61. Intrafisicologia. Qual o exemplarismo cosmoético dado pela conscin frutariana?
R: Alimentação sem matar ser vivo.
62. Intrafisicologia. Riqueza, pobreza, fartura e escassez são condições humanas muito
relativas. A vivência de qual conceito conscienciológico prioritário constitui a vida intrafísica
mais rica?
R: A autocosmoética vivida (verbete Bem, frase enfática).
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63. Invexologia. Em tertúlias conscienciológicas verificam-se diversas perguntas de tertulianos e teletertulianos questionando a antimaternidade cosmoética. Apresente 2 argumentos
capazes de sustentar essa verpon.
R: 1. Demonstrar hiperacuidade na opção da execução do atacadismo consciencial, deixando em plano secundário o varejismo pensênico. 2. Desenvolver lucidez maior ante a intrafisicalidade, a Socin, a autoprioridade, a Cosmoética, a autevolução e a ficha evolutiva pessoal.
3. Facilitar o desenvolvimento da disciplina pessoal e da intelectualidade. 4. Libertar a conscin-mulher do subcérebro abdominal a fim de empregar os 2 hemisférios cerebrais e o autodiscernimento. 5. Priorizar a execução das gestações conscienciais, da tares e da policarmalidade. 6. Reduzir o corporativismo familiar, o matriarcado, o clã, e o egocentrismo grupal da família nuclear
perante a família universal, mais evoluída, da conscin. 7. Valorizar o papel da mulher, deixando
de ser mera reprodutora para ser geradora lúcida dos frutos da tares.
64. Invexologia. Qual o princípio básico da invéxis?
R: A prática da interassistencialidade desde a juventude.
65. Legislogia. Considerando a lei de ação e reação e também o paradigma consciencial
como se classifica a conciliação ou reconciliação entre as pessoas?
R: Acerto grupocármico.
66. Lexicologia. A palavra brainwashington pode ser considerada: neologismo; estrangeirismo; heterocrítica?
R: Os 3.
67. Macrossomatologia. A Consciex Livre, com lógica, tem macrossoma?
R: Não (PGC2006).
68. Macrossomatologia. Determinada pessoa de baixa estatura poderia possuir macrossoma? Justifique.
R: Sim. O macrossoma é o soma fora-de-série, supermaceteado, desenvolvido objetivando a execução de determinadas tarefas interconscienciais, conforme o holocarma, a natureza
e o grau evoluído e adequado da programação existencial (proéxis) específica, seja a maior (maxiproéxis) ou a menor (miniproéxis).
69. Megagesconologia. Qual o objetivo da megagescon?
R: O autorrevezamento multiexistencial.
70. Mentalsomática. Segundo a Evoluciologia, qual título ou titularidade intelectual
é a mais relevante para o intermissivista?
R: O autorado (PGC 2007).
71. Paracronologia. Apresente 2 exemplos de megaperigos dos efeitos mediatos.
R: Alimentos; fármacos, lâmpadas, máquinas, Sol, tabagismo e toner.
72. Paradireitologia. A extraproéxis pode ser considerada cláusula pétrea da autoproéxis? Em caso afirmativo justifique a resposta.
R: Não (APEX 2009).
73. Paraetologia. Qual o comportamento ideal na postura antiqueixa?
R: O posicionamento de quem, além de não se queixar, colabora decisivamente, em pessoa e em silêncio, exemplificativamente, para melhorar o contexto deficiente ou perturbado.
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74. Parafenomenologia. Qual dos seguintes fenômenos parapsíquicos tem maior aproximação simples com a avaliação proexológica: clarividência viajora, pangrafia ou visão panorâmica?
R: Visão panorâmica (APEX 2009).
75. Parafenomenologia. Qual o fator mais relevante na interpretação do fenômeno ou
do parafato?
R: O conteúdo ou a mensagem do fenômeno (PGC 2007).
76. Parapatologia. A atitude do voluntário da Conscienciologia com 20 anos de colaboração, morando na Cognópolis há 8 anos, de ter desvalorizado grandes oportunidades: poderia
ter mais conhecimento por ter a Holoteca acessível; poderia ter cultivado mais as amizades no
voluntariado; poderia ter desenvolvido mais o parapsiquismo devido à disponibilidade dos laboratórios do CEAEC; poderia ter compreendido mais a Conscienciologia se tivesse participado mais
das tertúlias. Esse caso exemplifica qual atitude antiproéxis ou parapatológica?
R: A síndrome da Subestimação (APEX 2009).
77. Parapatologia. Qual o efeito da ansiedade omissiva?
R: As omissões deficitárias.
78. Parapatologia. Qual pensene pode ser considerado a unidade de medida da Parapatologia do Mentalsoma?
R: O patopensene ou nosopensene.
79. Parapatologia. Quem é vítima de micrassediador invisível?
R: Quem não tem higiene suficiente.
80. Parapercepciologia. Quais 3 etapas normalmente antecedem o extrapolacionismo?
R: Euforin, primener e cipriene.
81. Parapercepciologia. Prescreva 3 verbetes para quem quer pesquisar o parapsiquismo
avançado.
R: Existem diversos.
82. Paraprofilaxia. Qual a principal causa das doenças?
R: A ausência da retilinearidade pensênica (PGC 2008).
83. Paraprofilaxia. Qual o primeiro desempenho cosmoético fundamental para o embasamento da autovivência da condição da desperticidade para qualquer conscin?
R: A autodefesa energética (PGC 2008).
84. Paratecnologia. Qual a característica marcante da técnica da circularidade?
R: A repetição didática.
85. Patopensenologia. Qual o patopensene ainda a ser eliminado pela maioria dos cognopolitas?
R: Pensar mal dos outros.
86. Pensenologia. O homopensene pode ser exemplo de antipodia consciencial?
R: Não.
87. Perfilologia. Quais as características básicas do strong profile e do low profile?
R: Strong profile: perfil de enfrentamento; low profile: perfil de discrição, de não aparecer.
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88. Politicologia. Qual a antonímia de publícola?
R: Líder cosmoético.
89. Principiologia. Qual o melhor comportamento a ser adotado em caso de dúvida?
R: Abster-se.
90. Priorologia. Existe algum assunto considerado perda de tempo não valendo a pena
ser estudado?
R: Sim, o assunto mateológico.
91. Proexologia. Qual a condição necessária para o proexista receber maximoréxis?
R: Ser completista (APEX 2009).
92. Proexologia. Qual técnica ajuda na superação antecipada do porão consciencial,
queimando etapas da maxiproéxis?
R: A técnica da invéxis.
93. Seriexologia. Cite 3 exemplos de heranças parapsíquicas indiscutíveis?
R: Dragona parapsíquica, ectoplasmia, retrocognição sadia na infância (V. Lista com 60
no verbete Auto-herança parapsíquica).
94. Sindromologia. A qual síndrome a conscin multívola está mais predisposta: da subestimação, da dispersão consciencial ou do ostracismo?
R: A síndrome da dispersão consciencial.
95. Tenepessologia. A tenepes é tares ou tacon? Justifique.
R: A tenepes é tares.
96. Tertuliologia. Quem é o teletertuliano?
R: Quem assiste às tertúlias pela internet.
97. Trafalologia. Qual o trafal comum à conscin multívola, à conscin dispersiva e à conscin dromomaníaca?
R: A falta de megafoco, de fixação evolutiva.
98. Trinomiologia. Qual o trinômio a ser utilizado no combate ao autassédio?
R: O trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização.
99. Verponologia. Qual patologia dificulta a apreensão de novas ideias?
R: A apriorismose.
100. Verponologia. Qual pensene pode ser considerado a unidade de medida da neofilia
ou da predisposição às verdades relativas de ponta (verpons)?
R: O neopensene ou hiperpensene.
Quinta Prova. Sob a ótica da Experimentologia, eis o gabarito da quinta prova geral de
Conscienciologia (Tertuliarium do CEAEC, sede própria, dezembro de 2010), de média dificuldade, desenvolvido com o conteúdo de 1.822 verbetes prescritivos e publicados em DVD:
01. Assistenciologia. Em qual horário do dia ocorre a angústia humana?
R: De 18 às 22h.
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02. Assistenciologia. No contexto da Conviviologia, qual a ponte inicial básica indicada
para se alcançar a megafraternidade?
R: A dupla evolutiva.
03. Assistenciologia. Quando ocorre a demissão de consciex?
R: Quando o tenepessista dessoma.
04. Atributologia. Qual atributo consciencial supera a boa vontade e a boa intenção?
R: O discernimento.
05. Autexperimentologia. O trabalho antelucano ocorre antes do amanhecer ou do entardecer?
R: Antes do amanhecer.
06. Autodiscernimentologia. Existem 2 tipos de autocorrupções: as explícitas e as
ocultas. Qual delas, em geral, ocorre em maior número?
R: As ocultas (verbete: antagonismo conscienciológico).
07. Autoparapercepciologia. Qual ação é imprescindível no sequenciamento parafactual?
R: A anotação.
08. Autopesquisologia. A condição do livre-pensador – indivíduo cujas opiniões a respeito da religiosidade, política, ou qualquer outro assunto, são formadas com base na razão, independente de qualquer autoridade, tradição, ideologia ou doutrina – é embasada principalmente em
qual princípio da Conscienciologia?
R: No princípio da descrença.
09. Autopesquisosologia. Qual a técnica conscienciológica mais recomendada, com
efeitos ansiolíticos, em especial para as conscins dominarem a psicomotricidade e tornarem-se
mais tranquilas?
R: A técnica da imobilidade física vígil.
10. Autoproexologia. As 3 conquistas fundamentais do megacompléxis são: a ofiex,
a autodesperticidade e o compléxis. Seria possível a conscin atingir o megacompléxis antes dos 36
anos de idade física?
R: Sim (verbete: megacompléxis).
11. Autorrevezamentologia. Qual o maior exemplo, na Cognópolis Foz, de cápsula do
tempo cinemascópica?
R: A gravação das tertúlias.
12. Autorrevezamentologia. Qual objeto intrafísico tem papel importante no autorrevezamento multiexistencial?
R: O livro.
13. Binomiologia. É possível aplicar o binômio admiração-discordância e a amizade
evitável à mesma pessoa?
R: Sim.
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14. Caracterologia. Em qual das categorias a seguir se enquadra a personalidade Zéfiro,
citada na obra “Cristo Espera por Ti”: infiltrado cosmoético, identidade extra ou personalidade
consecutiva?
R: A identidade extra.
15. Codigologia. O codex subtilissimus pessoal diz respeito à cosmoética, autorado ou
parapsiquismo?
R: Ao parapsiquismo.
16. Codigologia. Qual a ordem funcional de construção dos 3 principais códigos de cosmoética?
R: CPC, CDC e CGC.
17. Cogniciologia. Qual o significado da sigla CMP?
R: Ciclo multiexistencial pessoal.
18. Cogniciologia. Qual pensenidade explicita melhor o Curso Intermissivo pré-ressomático da conscin: cosmopensenidade, genopensenidade ou prioropensenidade?
R: Genopensenidade.
19. Conscienciologia. Qual especialidade representa a primeira ordem lógica do quadro
sinóptico da Conscienciologia?
R: A Pensenologia.
20. Conscienciometrologia. Considerando-se a satisfação malévola como unidade de
medida da imaturidade emocional, qual a unidade de medida da maturidade emocional?
R: A satisfação benévola.
21. Conscienciometrologia. Na Escala Evolutiva das Consciências, quem possui o percentual de 10% em relação ao Homo sapiens serenissimus?
R: A consréu transmigrada.
22. Conscienciometrologia. Qual atividade conscienciológica possibilita à conscin
exercitar a autexposição e, simultaneamente, receber feedbacks dos participantes, além dos docentes, contribuindo para a eliminação das distorções da autoimagem?
R: A conscin-cobaia.
23. Conscienciometrologia. Qual seção do verbete é amostra-grátis do Conscienciograma?
R: A Questionologia.
24. Consciencioterapia. Qual a denominação de quem se submete à consciencioterapia
na OIC?
R: Evoluciente.
25. Conviviologia. Qual a possível relação existente entre a conscin títere e a consréu
estelar?
R: Domínio ou poder da consréu estelar sobre a conscin títere.
26. Cosmoeticologia. Qual a unidade de medida da Cosmoética?
R: A incorruptibilidade.
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27. Cosmoeticologia. Qual princípio cosmoético fundamenta o antibagulhismo energético?
R: O que não presta não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem; a cosmoética destrutiva.
28. Desassediologia. Qual a relação, existente no paradoxo desassediador, entre o nível
evolutivo mais amplo da consciência e o número de assistidos e assediadores com quem convive?
R: Conforme evolui, a consciência passa a conviver simultaneamente com número maior
de assistidos e, obviamente, com número maior de assediadores.
29. Dessomatologia. Qual a ocorrência megapatológica derivada da assedialidade extrafísica, quando fatal para o soma, surgida depois de série de acidentes de percursos físicos, parapsíquicos, prévios?
R: A macropsicocinesia (macro-pk) destrutiva.
30. Duplologia. Qual verbete apresenta conquista da dupla evolutiva harmoniosa e bem-sucedida: díptico evolutivo ou pentatlo duplista?
R: Ambos.
31. Egologia. Qual o significado do vocábulo códego?
R: Código do ego.
32. Enciclopediologia. Qual dentre as seções listadas a seguir da divisão Detalhismo
é item fixo do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia: Principiologia, Codigologia, Binomiologia, Legislogia, Interdisciplinologia?
R: A Interdisciplinologia.
33. Enciclopediologia. Qual seção da Enciclopédia da Conscienciologia apresenta
a ideia-síntese do verbete?
R: A Frase Enfática.
34. Energossomatologia. Como se denomina a chave-energética-mestra do equilíbrio
da consciência nesta dimensão intrafísica?
R: O estado vibracional (EV).
35. Energossomatologia. Como se denomina o estado energético provocado pela vontade decidida da consciência por meio da exaltação máxima das ECs levado ao ápice homeostático da harmonização íntima do microuniverso consciencial, com expansão da consciência, gerando aura de saúde, serenidade, tranquilidade, fraternidade universal, ápice de plenitude e autodisposição para a realização interassistencial?
R: A megaeuforização.
36. Energossomatologia. Qual procedimento é recomendado fazer sempre depois da
assimilação simpática de energias conscienciais com alguém, holopensene ou qualquer objeto,
objetivando a autodefesa energética?
R: A desassim (verbete: Assim).
37. Epiconscienciologia. Qual dentre as 14 personalidades listadas na Escala Evolutiva
das Consciências é objeto de estudo da especialidade Epiconscienciologia?
R: A Consciex Livre.
38. Estrangeirismologia. Qual destes 2 verbetes possui tema central homeostático: apagogia ou intenctio recta?
R: Intenctio recta.

Enciclopédia da Conscienciologia

18510

39. Estrangeirismologia. Qual o significado de Weltanschauung?
R: Visão do mundo, cosmovisão, mundividência.
40. Evoluciologia. Como se denomina o ato ou efeito de o voluntário, ou voluntária,
intermissivista, incluir-se espontânea e teaticamente na maxiproéxis no âmbito da CCCI: autorganização livre, subsunção proexológica, conjunção autocognitiva ou prole mentalsomática?
R: Subsunção proexológica.
41. Evoluciologia. Nos trabalhos das reurbexes, a consréu retirada da procedência extrafísica patológica, de acordo com o caso, pode ser encaminhada para quais 3 destinações?
R: Transmigrex, comunex ou ressoma.
42. Evoluciologia. Quais as duas realidades constitutivas do Cosmos?
R: Consciência e energia.
43. Evoluciologia. Segundo a Escala Evolutiva das Consciências, cujo modelo é o Serenão (100%), qual a diferença entre os percentuais evolutivos do pré-serenão vulgar e do tenepessista?
R: Nenhuma. Ambos são 25% do serenão.
44. Exemplologia. O affaire Dreyfus, episódio sociopolítico da história francesa e utilizado como exemplo em diversas tertúlias conscienciológicas, é demonstração de antipodia consanguínea, apriorismose grupal, complacência religiosa ou parailicitude?
R: De apriorismose grupal.
45. Experimentologia. Qual verbete apresenta a divisão ordenada dos horários diuturnos sendo capaz de estabelecer o cronograma ideal da conscin: aproveitamento do tempo, Cronoevoluciologia, dia matemático, planilha evolutiva ou turno intelectual?
R: Turno intelectual.
46. Extrafisicologia. A presença de euforex indica qual resultado em relação à proéxis
recém-finda?
R: Compléxis.
47. Extrafisicologia. Qual a neocomunex atualmente servindo de base para os intermissivistas?
R: Interlúdio.
48. Holobiografologia. A linha da abertura, enquanto abordagem e realização vivencial
menos difícil ou mais acessível para a execução da proéxis em função da acumulação de experiências em retrovidas, pode ser considerada automimese?
R: Sim, automimese sadia.
49. Holobiografologia. Qual o maior repositório de informações sobre holobiografias?
R: A parapsicoteca.
50. Holocarmologia. A Enciclopédia da Conscienciologia é exemplo de intelectualidade egocármica, grupocármica ou holocármica?
R: de intelectualidade holocármica (verbete: autorado holocármico).
51. Holofilosofiologia. Quais os 3 pilares da Conscienciologia, componentes do trinômio
holofilosófico, cuja compreensão teática favorece a libertação do clã?
R: Universalismo, Megafraternismo, Cosmoética.
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52. Holomaturologia. Como se denomina a atitude ou postura isenta, inteligente e cosmoética da conscin lúcida pairar alto, acima ou além de todo nível primário de vivência baratrosférica?
R: Sobrepairamento.
53. Holomaturologia. Qual a lei citada em vários verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, cuja autovivência diuturna afasta a autocorrupção da preguiça?
R: A lei do maior esforço.
54. Holomaturologia. Qual é o primeiro discernimento?
R: O primeiro discernimento é o ato da conscin lúcida por o próprio ego em plano secundário, exaltando a interassistencialidade às consciências, sem quaisquer influências religiosas
ou místicas.
55. Holomnemonicologia. Qual a unidade de medida ou de trabalho da retenção da memória?
R: O mnemopensene ou engrama.
56. Holomnemonicologia. Qual recurso mnemônico, cujo nome é verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, integra a Neotecnologia Cinematográfica com a Paratecnologia Multidimensional objetivando o autorrevezamento multiexistencial?
R: A cápsula do tempo cinemascópica.
57. Holossomatologia. A amizade raríssima está assentada em qual veículo de manifestação?
R: No mentalsoma.
58. Holossomatologia. Qual a relação no paradoxo holossomático entre o número de
veículos da consciência e a evolução pessoal?
R: Quanto menor o número de veículos para manifestação, mais evoluída é a consciência.
59. Holossomatologia. Qual veículo de manifestação consciencial é o principal objeto
de estudo da Teleobiotipologia?
R: O soma (verbete: Teleobiotipologia).
60. Holotecologia. Como se denomina a teca na qual se localizam os dicionários?
R: Lexicoteca.
61. Homeostaticologia. A técnica da megaeuforização objetiva: desbloqueio dos hemisférios cerebrais, serenização da conscin ou sinergismo grupal?
R: Serenização da conscin.
62. Homeostaticologia. Qual dos seguintes verbetes é homeostático: alexitimia, ambílevo, apagogia ou mirmídone?
R: Nenhum deles.
63. Imagisticologia. Qual verbete discorre sobre técnica da antidepressão na qual
a conscin, na vigília física ordinária, coloca-se imaginativamente na condição da autovivência regular da conscin desperta: autoficção, meganível da autoconsciência ou mundo imaginário?
R: Meganível da autoconsciência.
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64. Interassistenciologia. O megapolinômio interassistencial é a união evoluída da autovivência de 4 realidades intrafísicas interassistenciais, em ordem lógica: 1. Consciencioterapia
Gratuita. 2. Docência Conscienciológica. 3. Autoparapsiquismo Teático. Qual seria a 4 a realidade?
R: Autorado cosmoético (verbete: Megapolinômio Interassistencial).
65. Interdisciplinologia. Qual a especialidade do verbete textículo: Somatologia ou Grafopensenologia?
R: Grafopensenologia.
66. Intermissiologia. A consciex admitida nos cursos intermissivos avançados apresenta
4 pré-requisitos: alcançou a paradultidade intermissiva, passou pela segunda dessoma, não
experimenta vida humana trancada e não vive mais sujeita a transmigrex para menor. A afirmação é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (verbete: Curso Intermissivo).
67. Intermissiologia. O livro Projeções da Consciência relata a projeção lúcida através
da qual o autor tem acesso à simulação de seriéxis da consciex chamada Tancredo. Tal personalidade encontrava-se numa réplica extrafísica da próxima vida, na qual atuaria no papel de engenheiro. Pergunta-se: Tancredo estava realizando a incubação intermissiva ou a colheita intermissiva?
R: Incubação Intermissiva.
68. Intrafisicologia. Qual dos verbetes a seguir aborda o procedimento da Natureza conceder e, ao mesmo tempo, tirar a vida dos seres viventes, por meio de nascimentos, da sobrevivência geral e das matanças mútuas contínuas: megacontradição, megaomissão, megarresponsabilidade ou megarretrocesso?
R: Megacontradição.
69. Invexologia. Quais as duas condições da bilibertação inversora?
R: Domínio das energias e pé-de-meia.
70. Lucidologia. Qual a unidade de medida da lucidez consciencial?
R: O con.
71. Maximorexologia. A afirmação a seguir é verdadeira ou falsa: toda maximoréxis
é extraproéxis, mas nem toda extraproéxis é maximoréxis.
R: Verdadeira.
72. Megagesconologia. Qual verbete aborda a dinamização técnica máxima, da intelectualidade pessoal aplicada à gestação consciencial prioritária por parte da conscin lúcida, intermissivista, proexista, minipeça interassistencial consciente e buscadora do autorrevezamento multiexistencial evolutivo?
R: Taquirritmia megagescônica.
73. Mnemossomatologia. Qual o polinômio dos dicionários cerebrais?
R: O polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico.
74. Morexologia. Conforme as conjunções evolutivas, o evoluciólogo pode alargar
o tempo de vida do proexista, através da remissão de doenças, regenerações, melhorias imunológicas. Essa condição se dá na minimoréxis ou na maximoréxis?
R: Em ambos os casos. Minimoréxis, visando o cumprimento de 100% da proéxis, e maximoréxis, visando a transposição desse patamar, além dos objetivos iniciais.
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75. Ofiexologia. Qual dos verbetes relacionados não possui relação direta com a ofiex:
ancoragem consciencial extrafísica, despertez, megacompléxis, parencriptação.
R: Despertez.
76. Paradireitologia. A cláusula pétrea da autoproéxis pode ser concluída no terceiro
tempo dos Cursos Intermissivos?
R: Não. O terceiro tempo ocorre após o alcance do compléxis. Para se alcançar o compléxis, deve-se atender a todas as cláusulas pétreas. Portanto, enquanto não concluí-las o intermissivista encontra-se no segundo tempo dos CIs.
77. Parafatologia. Quais as 3 Centrais Extrafísicas tornadas verbetes da Enciclopédia
da Conscienciologia?
R: Central Extrafísica de Energia (CEE), Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)
e Central Extrafísica da Verdade (CEV).
78. Parafenomenologia. Qual o principal parafenômeno para evitar automimeses patológicas?
R: A retrocognição.
79. Parafisiologia. Qual interfusão do polinômio vontade-intenção-decisão-ação imprime rapidez relampagueante, extraordinária, às manifestações parafisiológicas, intrarticuladas, corretas: chispa discernidora, instantaneidade consciencial ou taquirritmia megagescônica?
R: Instantaneidade consciencial.
80. Parapedadogia. A parexcursão interplanetária realizada nos Cursos Intermissivos
objetiva potencializar teaticamente o discernimento da megafraternidade dos intermissivistas.
A afirmação é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira (verbete: parexcursão interplanetária).
81. Parapedagogiologia. A partir da autoexposição, por meio da auto e da heteroconscienciometria, qual o tipo de pedagogia assistencial realizada pela conscin-cobaia?
R: Exemplarismo ou autexemplificação.
82. Parapedagogiologia. Quem é o maior beneficiário da docência conscienciológica:
o aluno ou o professor?
R: O professor.
83. Parapercepciologia. Qual dentre as marcas parapsíquicas citadas pode ser visualizada e permitir algum heterodiagnóstico parapsíquico: dragona parapsíquica ou paramicrochip?
R: A dragona parapsíquica.
84. Paratecnologia. Qual técnica conscienciológica permite a imersão intraconsciencial
prolongada, objetivando a reflexão profunda sobre temas relevantes e prioritários do momento
evolutivo e da reciclagem existencial, podendo ser realizada no próprio ambiente doméstico, porém sem anotações e sem restrição de movimentos corporais?
R: A técnica da autorreflexão de 5 horas.
85. Paratecnologia. Qual técnica evolutiva embasa a vida matemática integral?
R: A técnica da invéxis.
86. Paratecnologia. Qual técnica energética objetiva o desbloqueio das energias gravitantes dos chacras encefálicos?
R: A técnica do arco voltaico.
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87. Pensenologia. O verbete dubiopensenidade possui tema central homeostático, neutro
ou nosográfico?
R: Tema neutro.
88. Pensenologia. Qual pensene está presente na taquirritmia megagescônica?
R: O taquipensene.
89. Polinomiologia. Qual o polinômio permite alcançar a autodesassedialidade?
R: O polinômio autocrítica-autoincorrupção-autocosmoética-autodesassédio.
90. Politicologia. Qual a característica principal da Democracia Pura?
R: A participação direta da população ou comunidade nas decisões sobre questões de
ordem pública, através de voto, sem intermediários (representantes).
91. Politicologia. Qual o regime político idealizado e no qual a autoridade é entregue aos
mais sapientes, formando a república dos sábios cujo Estado é governado pelos supostos melhores cidadãos ou pelos gênios da população do vigente momento evolutivo?
R: A sofocracia.
92. Priorologia. O desenvolvimento de qual atributo consciencial deve ser priorizado
pelo pesquisador da Conscienciologia interessado em aprofundar os estudos no paradigma consciencial, considerando a multidimensionalidade, a multisserialidade, a bioenergética e a holossomática?
R: O parapsiquismo.
93. Proexologia. Qual a denominação para o seguinte conceito: tudo aquilo recebido
pela conscin durante sua vida, constituído por ferramentas úteis, aprendizados e condições favoráveis ao bom desempenho das tarefas assistenciais e com relação direta com a técnica da retribuição pessoal?
R: Aporte existencial.
94. Profilaxiologia. Qual dentre os verbetes citados não possui relação direta com
a Profilaxiologia Somática: antipodia consanguínea, assédio bioquímico, megaperigo dos efeitos
mediatos, micrassediador invisível, prejuízo sorrateiro?
R: Antipodia consanguínea.
95. Projeciologia. Na projeção do adeus ressomática qual comitê pode acompanhar
a consciex ressomante: de paradespedida ou de pararrecepção?
R: Comitê de paradespedida.
96. Seriexologia. Qual dos verbetes citados não se aplica ao estudo da seriéxis pessoal
e do autorrevezamento multiexistencial: autoidentificação seriexológica, cápsula do tempo cinemascópica, parencriptação ou retrossenha pessoal?
R: Parencriptação (verbete: cápsula do tempo cinemascópica).
97. Sindromologia. Qual a principal perda na síndrome do ostracismo?
R: A perda do poder.
98. Sindromologia. Qual a síndrome mais relacionada à conscin multívola?
R: A síndrome da dispersão consciencial.
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99. Tenepessologia. Qual dentre os verbetes citados não possui relação direta com a tenepes: cinco ciclos, isolamento dignificador, silêncio cosmoetificador ou triatleta conscienciológico.
R: Silêncio cosmoetificador.
100. Transmigraciologia. Alguma conscin sadia pode ser transmigrada?
R: Sim.
Sexta Prova. Sob a ótica da Experimentologia, eis o gabarito da sexta prova geral de
Conscienciologia (Tertuliarium do CEAEC, sede própria, dezembro de 2011), de média dificuldade, desenvolvido com o conteúdo de 2.146 verbetes prescritivos e publicados em DVD:
01. Assediologia. Qual a pior condição patológica: o autassédio ou o heterassédio?
R: O autassédio.
02. Assistenciologia. Qual procedimento energético inclui o EV e é fundamental após
a interassistência para a manutenção do equilíbrio do assistente?
R: A desassim.
03. Atributologia. Quais as 3 categorias de atributos básicos do holossoma são opções
de preenchimento do predomínio na seção Atributologia dos verbetes?
R: Sentidos somáticos, faculdades mentais e percepções extrassensoriais.
04. Autevoluciologia. Qual o principal recurso técnico, confiável, de autavaliação evolutiva do patamar de consciencialidade?
R: O conscienciograma.
05. Autodesassediologia. Quais dos seguintes itens são orientações conscienciológicas
para a superação dos autassédios: autodomínio energético, constituição e vivência do CPC, higiene pensênica, retilinearidade pensênica, interassistencialidade, técnica do EV profilático.
R: Todas.
06. Autorganizaciologia. Qual o tipo de bagulho consciencial mais difícil de eliminar?
R: O pensênico.
07. Autorrevezamentologia. Qual o título intelectual do coautor(a), enciclopedista, verbetógrafo(a), redator(a) de verbete publicado e incluído na Enciclopédia da Conscienciologia?
R: Verbetorado Conscienciológico (v. Verbetorado conscienciológico)
08. Autorrevezamentologia. Qual será o maior espólio autorrevezador a ser deixado
pelos cognopolitas ao dessomarem, objetivando o autorrevezamento grupal?
R: Enciclopédia da Conscienciologia.
09. Bibliotecologia. Qual a denominação técnica da coleção de jornais e revistas em determinada biblioteca?
R: Hemeroteca.
10. Cogniciologia. Qual o significado da sigla MPP?
R: Manual de Prioridades Pessoais.
11. Cogniciologia. Qual pensene explicita melhor a coerência ou o ato de juntar as
pontas?
R: Nexopensene.
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12. Comunexologia. O Pandeiro é comunidade extrafísica atualmente dedicada a ajudar
conscins e / ou consciexes nas projeções conscientes assistenciais individuais e em grupo. A afirmação é verdadeira ou falsa?
R: Falsa, pois o Pandeiro já foi desativado.
13. Comunexologia. O Pombal é comunidade extrafísica atualmente dedicada a assistencialidade consciencial localizada na região paratroposférica da Inglaterra. A afirmação é verdadeira ou falsa?
R: Verdadeira.
14. Comunicologia. A quem foi dirigida a tempestade publicitária, ocorrida em 2010,
sobre as tertúlias conscienciológicas?
R: Aos intermissivistas.
15. Comunicologia. Qual o papel do neologismo conscienciológico na tares: atualizar
conceitos tornando-os mais precisos, gerar neossinapses no pesquisador ou nomear verpons?
R: Todas as mencionadas.
16. Conscienciologia. Quais duas especialidades compõem a segunda ordem lógica do
quadro sinóptico da Conscienciologia?
R: Evoluciologia e Holossomatologia.
17. Conscienciometrologia. Assinale por meio de qual ou quais das seguintes opções,
ocorre o ajuste da autoimagem na atividade de conscin-cobaia: conscientização da própria imagem vista pelos outros, interação autexposição-feedback, recebimento de heterocríticas.
R: Todas as mencionadas.
18. Conscienciometrologia. Quais as duas variáveis primárias do conscienciograma?
R: Holossoma e ego.
19. Consciencioterapia. Aponte 2 dos principais distúrbios ou causas básicas das doenças, em geral, afetando o ser humano, em si, e ao conjunto de pessoas ou grupos de componentes
da Humanidade?
R: Assédio interconsciencial, fanatismo religioso e autodispersividade (v. Autodispersividade).
20. Consciencioterapia. Qual a denominação da consciência capaz de interatuar com
desenvoltura na dimensão intrafísica e, ao mesmo tempo, tendo atingido o estágio no qual o parapsiquismo permite viver continuamente alerta para a dimensão extrafísica, de modo sadio?
R: A semiconsciex.
21. Consciencioterapia. Qual manobra energética embasa a autocura?
R: EV (v. Autocura).
22. Conviviologia. Qual a relação entre Cognópolis e Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI).
R: Cognópolis se refere a local enquanto CCCI ao agrupamento de intermissivistas em
diferentes locais.
23. Cosmocogniciologia. Qual vocábulo denomina a megaconcepção do mundo, do
Universo ou do Cosmos segundo os princípios, postulados ou o corpus de conhecimentos da
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Conscienciologia: Cosmocognitarium, cosmopensenização, neomundividência, visão panorâmica,
Weltanschauung?
R: Neomundividência.
24. Cosmoeticologia. Qual das duas especialidades conscienciológicas é prioritária ou
de ordem lógica superior em relação a outra: Paradever ou Paradireito?
R: Paradireito.
25. Cosmoeticologia. Qual estado emocional comum na atualidade embasa a frustração
cosmoética: ansiosismo, preguiça, depressão?
R: Ansiosismo (v. Frustração cosmoética).
26. Cosmovisiologia. O acesso ao fluxo cósmico com predomínio dos sentimentos elevados é proveniente de qual Central Extrafísica?
R: Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
27. Criticologia. Qual o omnidesafio lançado, a partir do Tertuliarium, às pessoas incomodadas com as ideias conscienciológicas?
R: Vir ao Tertuliarium para debater as ideias incômodas.
28. Despertologia. De acordo com o paradoxo desassediador, qual o maior galardão do
ser desperto?
R: Ter cada vez mais assediadores por perto para assistir (v. Paradoxo desassediador).
29. Dessomatologia. Qual o motivo de o estudo da Conscienciologia, da projeção consciente e da tenepes eliminar o medo da morte?
R: A pessoa descobre não existir a morte, apenas a desativação do corpo físico.
30. Desviaciologia. Qual o prenúncio intraconsciencial do incompléxis?
R: A melin.
31. Detalhismologia. Qual Seção do verbete explicita especialidades conscienciológicas
relativas ao tema?
R: Interdisciplinologia.
32. Discernimentologia. Quando a autodeterminação é desfavorável à evolução?
R: Quando anticosmoética.
33. Duplologia. Como se denomina a conta-corrente grupocármica, cosmoética, aberta,
de duas conscins constituindo dupla evolutiva articulada e harmoniosa?
R: Duplocarma (v. Duplocarma).
34. Duplologia. Qual o critério básico na escolha do(a) duplista: potencial de interassistencialidade, nível evolutivo avançado, retrocognição conjunta?
R: Potencial de interassistencialidade.
35. Ectoplasmologia. O que é o fitoectoplasma?
R: Ectoplasma das plantas.
36. Egologia. Complete a lacuna na seguinte frase do verbete centrifugação do egão:
“o egão não se desfaz de vez, por atacado, mas sempre, gradativamente, parte por parte, esforço
a esforço, dia após dia. A parte constitutiva da última conquista da conscin, na execução da re-
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ciclagem consciencial, é o ________________, o núcleo mais complexo das manifestações pensênicas da personalidade”.
R: Temperamento (v. Centrifugação do egão).
37. Enciclopediologia. Qual o curso facilitador da escrita de verbetes para Enciclopédia
da Conscienciologia?
R: Verbetografia.
38. Escalologia. Considerando a escala evolutiva das consciências qual o percentual
obtido pelo ser desperto?
R: 50%.
39. Estatisticologia. Qual o local intrafísico com a maior concentração de proexistas
identificados?
R: Cognópolis Foz do Iguaçu.
40. Estilisticologia. Qual tipo de sublinhamento recebem as palavras estrangeiras no verbete conscienciológico?
R: Italicização.
41. Estrangeirismologia. Qual verbete não possui tema central homeostático: intentio
recta, meta optata ou wholepack conscienciológico?
R: Meta optata.
42. Etologia. Qual verbete descreve a técnica tarística na qual se utiliza gestual específico para explicitar a esnobação cosmoética, bem humorada e irreverente, das tolices humanas?
R: A banana technique (v. Banana technique).
43. Evoluciologia. Qual conceito não inclui a condição da desperticidade: cinco ciclos,
megacompléxis, pentatlo duplista, triatleta conscienciológico?
R: Triatleta conscienciológico.
44. Extrafisicologia. A transmigrex relaciona-se com qual movimento extrafísico de
grande porte intensificado após a Segunda Guerra Mundial?
R: Reurbex.
45. Extrafisicologia. Cite duas comunexes estabelecidas.
R: Interlúdio e Pombal.
46. Gerontologia. Por que é difícil encontrar obesos centenários?
R: Porque a obesidade gera doenças e compromete a longevidade.
47. Grupocarmologia. De quais personalidades depende o aparecimento dos evoluciólogos na intrafisicalidade?
R: De todos os intermissivistas vivendo nesta dimensão (v. Aparecimento dos evoluciólogos).
48. Grupocarmologia. Para quem a conscin já nasce devendo?
R: Para os pais.
49. Grupocarmologia. Determinada conscin, líder do tráfico de drogas, administra o negócio através da execução de centenas de vítimas. Essa personalidade encontra-se em qual fase do
curso grupocármico: interprisão, vitimização, recomposição, libertação ou policarmalidade.
R: Interprisão.
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50. Holochacrologia. Qual o chacra comumente bloqueado na obesidade?
R: Umbilicochacra.
51. Holomaturologia. Qual atitude, apresentada em verbete, descreve a postura isenta,
inteligente e cosmoética da conscin lúcida pairar alto, acima ou além de todo nível primário de
vivência baratrosférica, regressiva, dolorosa ou anticosmoética na cotidianidade diuturna e multidimensional?
R: Sobrepairamento cosmoético (v. Sobrepairamento).
52. Holomnemônica. Qual condição prioritária na profilaxia da doença de Alzheimer:
emprego dos músculos ou emprego dos neurônios?
R: Emprego dos neurônios (v. Exercitação neuronial).
53. Holossomatologia. Qual o órgão somático primordialmente afetado pelos sintomas
do aparvalhamento bovino?
R: O cérebro (v. Aparvalhamento bovino).
54. Holossomatologia. Em qual dos quatro estágios holossomáticos (somático, somá-tico-psicossomático, psicossomático-mentalsomático, mentalsomático) encontra-se a maioria dos
cognopolitas?
R: Psicossomático-mentalsomático (v. Estágio holossomático).
55. Holotecologia. A Holoteca é caricatura de qual estrutura extrafísica?
R: Parapsicoteca.
56. Homeostaticologia. Qual estado consciencial demonstra harmonia da conscin e embasa a desperticidade, a semiconsciexialidade, o teleguiamento autocrítico e a Evoluciologia: euforin, imperturbabilidade ou macrossoma?
R: Imperturbabilidade (v. Imperturbabilidade).
57. Interassistenciologia. Além de consciencioterapia gratuita, docência conscienciológica e autoparapsiquismo teático, qual o quarto elemento do megapolinômio interassistencial?
R: Autorado cosmoético (v. Megapolinômio interassistencial).
58. Interassistenciologia. Em qual dimensão foi exercida a retrofunção do amparador?
R: Na Intrafisicalidade (vida intrafísica última mais recente) (v. Retrofunção do amparador).
59. Interassistenciologia. Para quem o ataque de assediador extrafísico pode ter efeito
terapêutico?
R: Para o próprio assediador (v. Ataque paraterapêutico).
60. Intermissiologia. Qual intermissão é por excelência marco da recin: mudancista,
patológica, prolongada ou rememorada?
R: Intermissão mudancista (v. Intermissão mudancista).
61. Invexologia. Quais os 3 atributos conscienciais compõem o trinômio da tridotação
consciencial?
R: Comunicabilidade, intelectualidade, parapsiquismo.
62. Invexologia. Qual destes 2 sujeitos é inversor? 1. Homem de meia-idade, casado,
pai de dois filhos, engenheiro civil, com pé-de-meia constituído. 2. Homem jovem adulto, solteiro, sem filhos, psicólogo recém-formado.
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R: Nenhum. Apenas atender as evitações da invéxis (sujeito 2) não implica em realizar
a invéxis.
63. Legislogia. Qual lei, presente em vários verbetes, é o contraponto ao mito do dom
sem esforço?
R: Lei do maior esforço.
64. Megaatributologia. Cite 3 dos 20 megaatributos propulsores da autevolução consciencial.
R: Consultar lista no site das tertúlias.
65. Meritologia. Qual bônus parapsíquico permite a visualização do futuro nível paraperceptivo a ser alcançado mais à frente?
R: Extrapolacionismo parapsíquico (V. Bônus parapsíquico).
66. Ofiexologia. Entre as vivências pró-ofiex, qual a mais relevante, em geral, para a instalação da ofiex?
R: A prática da tenepes durante duas décadas.
67. Parapatologia. O termo trafarão é a denominação para atributo consciencial, contexto ou conscin?
R: Conscin (v. Trafarão).
68. Parapedagogiologia. Qual a técnica tarística mais efetiva junto ao grupocarma não
conscienciológico: autexemplarismo ou debate das verpons?
R: O autexemplarismo.
69. Parapercepciologia. Qual o significado holobiográfico da dragona parapsíquica?
R: Domínio parapsíquico conquistado ao longo de muitas vidas.
70. Parapoliticologia. Qual a diferença básica entre democracia representativa e democracia pura?
R: A eliminação dos representantes.
71. Paratecnologia. Qual o objetivo da técnica de mais um ano de vida: dinamização da
proéxis, reciclagem, autorganização.
R: Todas as opções mencionadas.
72. Pensenologia. O ato de pensar grande diminui as influências restringidoras da matéria, do soma e do ego e amplia. Qual especialidade conscienciológica estuda essa perspectiva
ampla?
R: Cosmovisiologia.
73. Pensenologia. Qual condição exemplifica a pensenosfera cosmoética policármica na
vida humana?
R: Ofiex (v. Pensenosfera).
74. Perfilologia. Dos 4 tipos de conscins citadas, qual possui o tema central neutro no
verbete correspondente: conscin frutariana, conscin large, conscin polissêmica, conscin tenepessável?
R: Conscin polissêmica.
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75. Perfilologia. Dos 6 tipos de conscins citadas, qual possui o tema central neutro no
verbete correspondente: conscin eletronótica, conscin mal resolvida, conscin multívola, conscin
não intermissivista, conscin sem megafoco, conscin trancada?
R: Conscin não intermissivista.
76. Principiologia. Qual a atitude primária da busca por pechinchar, regatear ou barganhar a fim de não enfrentar as responsabilidades pessoais e grupais, ignorando o princípio da inegociabilidade dos preços da evolução autoconsciente?
R: Negocinho evolutivo (v. Negocinho evolutivo).
77. Principiologia. Qual o princípio ordenador das manifestações autopensênicas?
R: Materpensene (v. Materpensene).
78. Priorologia. Qual síndrome caracteriza a dificuldade de fixação das autoprioridades?
R: A síndrome da dispersão consciencial.
79. Priorologia. Qual técnica aplicada à vida cotidiana é capaz de otimizar o tempo pessoal, manter padrão visual uniforme e sustentar a força presencial: cabeça fria, duplocurso, macete técnico-administrativo, ortótes, veste única?
R: Técnica da veste única (v. Veste única).
80. Proexologia. Qual o propósito do balanço pré-evoluciólogo: evitar surpresas desagradáveis pós-dessomáticas ou identificar trafais para compor a próxima proéxis?
R: Evitar surpresas desagradáveis pós-dessomáticas. (o termo desagradável é usado na
definição do verbete) (v. Balanço pré-evoluciólogo).
81. Proexologia. Qual o público alvo do terceiro tempo da proéxis dos intermissivistas?
R: Pré-intermissivistas (v. Pré-intermissivista).
82. Psicossomatologia. A euforin pode ter efeito patológico?
R: Sim (v. Euforin).
83. Retrocogniciologia. Quem é o agente retrocognitivo inato?
R: Inversor (v. Agente retrocognitivo inato).
84. Serenologia. Qual paradoxo pode ser observado na hipótese do agênere?
R: Manifestação intrafísica sem soma (v. Agênere).
85. Sindromologia. Qual a síndrome caracterizada pela rendição da conscin imatura, de
modo ingênuo e melífluo, à defesa da própria imagem pública, emoldurada pela auréola de pureza: síndrome da autossantificação, síndrome da subestimação, síndrome de Gabriela, síndrome
de Poliana; síndrome do ostracismo?
R: A síndrome da autossantificação (v. Síndrome da autossantificação).
86. Somatologia. Justifique a hipótese dos portadores do tipo sanguíneo O+ serem mais
assistenciais?
R: O tipo sanguíneo O+ é considerado doador universal.
87. Somatologia. No caminho da desperticidade, qual atividade relativa ao trabalho regular ainda é necessária ao pré-serenão a fim de sustentar o trinômio motivação-trabalho-lazer,
manter a produtividade e não sucumbir à autoconflitividade, ao autassédio e à Higiene Consciencial insuficientes?
R: Férias.
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88. Taristicologia. Qual das seguintes técnicas não objetiva o esclarecimento para
a desconstrução de convicções equivocadas ou autocorruptas: técnica da heterocrítica cosmoética, técnica da Impactoterapia Cosmoética, técnica da Cosmoética Destrutiva, técnica do encapsulamento parassanitário?
R: Técnica do encapsulamento parassanitário.
89. Teaticologia. Qual o recurso energético indicado para realizar antes e depois de
adentrar ambientes apinhados de gente como shoppings, supermercados, cinemas, dentre outros?
R: EV profilático.
90. Tecnologia. Quais as 3 técnicas componentes do trinômio grafotécnico?
R: Detalhismo, exaustividade, circularidade.
91. Tenepessologia. Qual fenômeno parapsíquico prepondera no tenepessista: assim, autorretrocognição; extrapolacionismo parapsíquico; projetabilidade lúcida, telepatia?
R: Extrapolacionismo parapsíquico (v. Interação consciência-fato).
92. Tenepessologia. Quem o tenepessista deve consultar quando precisa alterar a rotina
da tenepes?
R: O amparador extrafísico da tenepes.
93. Teoriologia. Como se denomina a teoria-líder da Conscienciologia responsável por
incluir as perspectivas holossomática, bioenergética, multidimensional e multiexistencial, além de
transcender a visão convencional newtoniana-cartesiana, fisicalista e quadridimensional?
R: Paradigma consciencial.
94. Tertuliologia. Qual técnica tertuliária demarca diariamente a abertura dos trabalhos
das tertúlias conscienciológicas no Tertuliarium?
R: Técnica do gongo (v. Técnica tertuliária).
95. Traforologia. Qual trafor possui tema central nosográfico no verbete correspondente: trafor consequente, trafor enganador, trafor onipresente?
R: Trafor enganador.
96. Traforologia. Qual o trafor conquistado quando a consciência é a mesma tanto perante o assediador intrafísico e o amparador extrafísico, tanto na vida íntima quando na vida pública?
R: Coerência.
97. Transmigraciologia. Uma consciex transmigrada é sempre patológica?
R: Não, há a transmigração positiva. Por exemplo: a consciex EM.
98. Verbetologia. Em qual seção do verbete são explicitados os termos presentes na seção Neologia?
R: Exemplologia.
99. Verponologia. Qual a central extrafísica de paraconstructos do conhecimento do
Cosmos?
R: CEV (v. Central Extrafísica da Verdade).
100. Voliciolinologia. Qual das condições citadas não é aditivo da voliciolina: amparo extrafísico, autopriorização mentalsomática, bom humor pessoal, convívio fraterno?
R: Nenhuma (v. Aditivo da voliciolina).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Prova Geral de Conscienciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
10. Megateste conscienciológico: Autopesquisologia; Homeostático.

A PROVA DE CONSCIENCIOLOGIA DEMARCA, DE MANEIRA TÉCNICA E PRÁTICA, O VERDADEIRO NÍVEL
DE AUTOCOGNIÇÃO DA CONSCIN QUANTO À CONDIÇÃO
EVOLUTIVA NA CONSECUÇÃO DA PROÉXIS PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participou da primeira prova geral, anual, de
Conscienciologia? Vai participar das próximas provas?
Bibliografia Específica:
1. Pitaguari, Antonio; Prova Geral de Conscienciologia; Conscientia; Revista; Janeiro / Março, 2007; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; páginas 3 a 17.
2. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 3 e 25.

Enciclopédia da Conscienciologia

18524

PROVA PÓS-DESSOMÁTICA
(AUTORREVEZAMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A prova pós-dessomática é a manifestação física, palpável e evidencial das
ideias de determinada vida da conscin lúcida, registradas para a posteridade, ou seja, em primeiro
lugar para si mesma na próxima vida humana, por meio da técnica do autorrevezamento multiexistencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo provar vem do idioma Latim, probare, “ensaiar; examinar; verificar; reconhecer por experiência; julgar; aceitar; aprovar; demonstrar; provar; dar-se a estimar;
agradar”. Os termos provar e prova surgiram no Século XIII. O prefixo pós provém igualmente
do idioma Latim, post, “atrás de; depois de (no espaço e no tempo); depois; em segundo lugar; em
seguida; pouco depois”. A palavra descartar é constituída 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; acerca de; contra”; e pelo elemento de composição cart, derivado do mesmo idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, “folha de papel; folha escrita; livro; registro público; documentos escritos”. Apareceu no Século XVI. O termo somática
procede do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material;
corporal”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Tocha ideativa do autorrevezamento. 2. Conteúdo da cápsula do
tempo.
Neologia. As 3 expressões compostas prova pós-dessomática, prova pós-dessomática
imagística e prova pós-dessomática imagética são neologismos técnicos da Autorrevezamentologia.
Antonimologia: 1. Fase pré-dessomática. 2. Vida humana sem proéxis. 3. Existência
sem autorrevezamento.
Estrangeirismologia: o déjà-vu retrocognitivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Prospectivologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autorrevezamentologia; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os
retrografopensenes; a retrografopensenidade; a retrofôrma holopensênica.
Fatologia: a amizade raríssima; a megagescon pessoal; a fase do pré-revezamento multiexistencial; os vestígios concretos de passagens intrafísicas anteriores.
Parafatologia: a prova pós-dessomática; o continuísmo multiexistencial; a seriexialidade entrosada com lucidez; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os indicadores seriexológicos; a estilística autoral singular evidente;
os sinais paragenéticos reincidentes soma após soma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo lembrança retrocognitiva–prova material.
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Principiologia: o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da seriexialidade consciencial; o princípio do registro eterno das automanifestações conscienciais;
o princípio evolutivo da conservação das produções cosmoéticas.
Codigologia: o retrocódigo pessoal de Cosmoética entrevisto nas provas pós-dessomáticas.
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial cosmoética; as autocomprovações indiscutíveis da teoria da seriéxis; os registros dos estragos interconscienciais da teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas; as técnicas dos autorrevezamentos multiexistenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos retrocognitores do contato psicométrico com as provas pós-dessomáticas; os efeitos da certificação de provas pós-dessomáticas na autoconscientização seriexológica.
Ciclologia: o ciclo de produtividade multiexistencial por meio dos autorrevezamentos;
o ciclo holomnemônico vivenciar-esquecer-rememorar; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP)
da atividade.
Binomiologia: o binômio especialismo holobiográfico–autorrevezamentos multiexistenciais; o binômio autorrevezamento–futuros leitores.
Interaciologia: a interação princípio da programação existencial–princípio evoluído do
autorrevezamento multiexistencial.
Crescendologia: o crescendo indício-prova; o crescendo multicompletismos–autorrevezamentos proexológicos.
Trinomiologia: o trinômio autorrevezamento multiexistencial–fôrma holopensênica–
–cápsula do tempo pessoal; o trinômio seriéxis–autorrevezamentos–continuísmo evolutivo; o trinômio autenticidade-veracidade-incontestabilidade.
Polinomiologia: o polinômio do autorrevezamento multiexistencial curto prazo–médio
prazo–longo prazo–longuíssimo prazo.
Paradoxologia: o paradoxo do dogma científico convencional negando as evidências da
multiexistencialidade.
Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da eterna evolução consciencial; a lei do retorno; a lei do maior esforço evolutivo; as leis da interassistencialidade.
Filiologia: a evoluciofilia; a autocriticofilia; a autocogniciofilia; a autopesquisofilia; a laborfilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia.
Mitologia: a desconstrução do mito eletronótico.
Holotecologia: a seriexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a recexoteca; a cronoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrevezamentologia; a Holomnemônica; a Seriexologia;
a Holobiografologia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia;
a Autoproexologia; a Autocriteriologia; a Holopercucienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a personalidade consecutiva.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paracientista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a paracientista.
Hominologia: o Homo sapiens probator; o Homo sapiens autorrevertor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: prova pós-dessomática imagística = a primeira fase da digitação das autopensenizações mais criativas ou os originais das ideias, o conteúdo das evidências, executado
agora, aqui, nesta dimensão intrafísica; prova pós-dessomática imagética = a segunda fase do registro dos manuscritos e, se for o caso, incluindo imagens pessoais, dentro do veículo de apresentação pública à posteridade das autopensenizações mais criativas, ou os originais das ideias e filmes, ou seja, a forma final das evidências, de modo simples ou complexo, como ficaram no futuro imediato.
Culturologia: a Multiculturologia admitindo as vidas humanas sucessivas e a Autorrevezamentologia.
Automanifestações. Sob a ótica da Autorrevezamentologia, eis, por exemplo, na ordem
natural de relevância, 6 automanifestações da conscin lúcida, no universo das provas pós-dessomáticas, ou para a posteridade, na qual a própria conscin lúcida é incluída na condição de consciex ressomada, surgida em novo corpo humano ou na próxima existência intrafísica:
1. Redações: a criatividade pessoal; a Autoimagística; os originais das ideias.
2. Manuscritos: os registros escritos; as minianotações.
3. Digitações: os registros digitados; as megaanotações.
4. Escritos: o livro técnico; os registros editados em papel.
5. DVDs: o Kindle (Ano-base: 2010); os registros virtuais editados.
6. Filmagens: as imagens fixadas; a Autoimagética; as câmeras do Tertuliarium do
CEAEC; as gravações de voz; os registros virtuais editados também em DVDs.
Priorização. Das 6 automanifestações listadas, importa acima de todas, prioritariamente,
com toda lógica, a primeira, a redação criativa da conscin. Sem a redação, obviamente, as outras
automanifestações não podem existir. A forma da apresentação das ideias à posteridade, como indiscutível prova pós-dessomática, é secundária. Se os originais apresentam valor, neoideias ou
neoverpons, subsistirão ao tempo, às gerações humanas e ao Zeitgeist.
Taxologia. Em função da Autorrevezamentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
8 aspectos relevantes nas abordagens às provas pós-dessomáticas:
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1. Prova pós-dessomática arquitetônica: os retroprojetos erigidos resistentes à ação do
tempo.
2. Prova pós-dessomática artística: as retrocognições artísticas preservadas.
3. Prova pós-dessomática bibliográfica: as retrogescons publicadas.
4. Prova pós-dessomática cognitiva: a genialidade precoce; as autocognições incompatíveis com os inputs cerebrais recebidos.
5. Prova pós-dessomática documental: as documentações da retrovida.
6. Prova pós-dessomática mnemônica: as rememorações autopersuasivas.
7. Prova pós-dessomática somática: a birthmark relativa à vivência em retrovida.
8. Prova pós-dessomática testemunhal: os depoimentos de espectadores de vidas consecutivas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a prova pós-dessomática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
03. Autocomprovação: Autevoluciologia; Neutro.
04. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
05. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
07. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
08. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
09. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
10. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
11. Interitemização: Autorrevezamentologia; Homeostático.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Prospecção seriexológica: Seriexologia Neutro.
14. Prova geral de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
15. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

A PROVA PÓS-DESSOMÁTICA EXIGE AS MANIFESTAÇÕES
MAIS COMPLEXAS DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA NAS ÁREAS
DA AUTOPARAPERCEPCIOLOGIA, HOLOBIOGRAFOLOGIA,
PARATECNOLOGIA, AUTOIMAGÍSTICA E AUTOIMAGÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prepara as próprias provas pós-dessomáticas
para o futuro próximo? Em quais condições técnicas e paratécnicas?
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PROVÉRBIO MUNDIAL
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O provérbio mundial é a frase curta, geralmente rica em imagens e sentidos
figurados, sintetizando consideração a respeito da realidade, admitida por muitas consciências,
utilizada popularmente na comunicação instantânea de ideias, transmitida geração a geração em
determinado grupo social, anexando-se ao holopensene grupal, ao folclore e influindo na autopensenidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo provérbio vem do idioma Latim, proverbium, “provérbio; adágio;
dito; ditado; rifão; máxima”. Surgiu no Século XIV. O vocábulo mundial deriva também do idioma Latim, mundialis, “deste mundo; terrestre; humano”. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Adágio; aforismo; anexim; apotegma; axioma; brocardo; ditado;
epodo; gnoma; máxima; parêmia; prolóquio; refrão; rifão. 02. Alegoria breve; dito popular.
03. Fórmula social; preceito grupal. 04. Bom senso. 05. Filosofia dos povos. 06. Pensamento
universal; regras da vida; sabedoria das ruas; sabedoria popular; senso comum; tradição oral; voz
do povo. 07. Amostra holopensênica. 08. Apriorismo grupal. 09. Idiotismo cultural. 10. Lavagem cerebral light.
Neologia. As duas expressões compostas miniprovérbio mundial e maxiprovérbio mundial são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Citação célebre. 2. Discurso. 3. Narrativa pessoal. 4. Comunicação
verborrágica; fala prolixa. 5. Absurdo inaceitável; asneira. 6. Conceito inverossímil; contrassenso; disparate; despautério. 7. Conhecimento científico. 8. Erudição. 9. Autodiscernimento.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o assunto: – Provérbio: apriorismo cultural. Há provérbios anticosmoéticos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da síntese generalista; os tropopensenes; a tropopensenidade.
Fatologia: o provérbio mundial; a eumatia; o abertismo consciencial; a intelecção;
o alerta consciencial; a logicidade; o aperitivo intelectual; o folclore; o senso universalista; o poliglotismo; a multidisciplinaridade; o cosmopolitismo; o universalismo; a cosmossíntese.
Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Binomiologia: o binômio análise local–síntese global; o binômio sabedoria popular–
–erudição secular; o binômio verdade relativa–verdade universal; o binômio especialismo–generalismo.
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Interaciologia: a interação detalhismo-generalismo.
Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio ações-reações-versões.
Antagonismologia: o antagonismo anacronismo / modernidade; o antagonismo erudição / mediocridade.
Politicologia: a democracia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da imitação.
Mitologia: os mitos universais; os megamitos populares.
Holotecologia: a aforismoteca; a cordelteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Cosmanálise; a Parapedagogiologia; a Sociologia; a Cosmovisiologia; a Arquivologia; a Holomnemônica.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade cultural; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o professor; o pesquisador; o comunicador; o amplificador da consciencialidade; o escritor.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a professora; a pesquisadora; a comunicadora;
a amplificadora da consciencialidade; a escritora.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens globalis; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens docens; o Homo sapiens scriptor;
o Homo sapiens pervulgator.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprovérbio mundial = Amor, com amor se paga; maxiprovérbio mundial = Saber reprimir 1 minuto de cólera é economizar 1 século de arrependimento.
Culturologia: o estimulante cultural.
Compreensão. Com base na Comunicologia, os provérbios garantem ao emissor a compreensão fácil e imediata do conteúdo da mensagem expressa, devido à popularidade dos significados dos mesmos, otimizando a comunicação interconsciencial.
Megapensenes. Pela Mentalsomatologia, a análise da estrutura dos provérbios, informando com economia de palavras, inspira a criação dos megapensenes trivocabulares.
Acobertamento. A inclusão de provérbios na fala acoberta a opinião pessoal do orador,
protegido de qualquer heterocrítica ao afirmar algo ancorado no consenso grupal.
Estereótipos. O uso excessivo torna o discurso estereotipado, não-comprometedor,
omisso, acrítico, tornando o emissor mero reprodutor de ideias.
Recursos. Segundo a Parapedagogiologia, os provérbios são recursos de comunicação
indireta de verdades, evitando o confronto direto ou o estupro evolutivo, levando o ouvinte à reflexão sobre algo. Ao bom entendedor, meia-palavra basta.
Verdade. A popularização dos provérbios os transformam em verdades absolutas, incontestadas para muitas consciências acríticas.
Lavagem. A repetição de certos ditos afirma preconceitos e imaturidades enraizados na
cultura. A consciência incauta realiza inconscientemente a autolavagem cerebral light.
Apriorismos. Provérbios arraigados na autopensenidade resultam em apriorismos pessoais.
Apologias. As verdades divulgadas pela tradição oral são disseminadas rapidamente entre as consciências. Cabe evitar as apologias desnecessárias.
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Holopensene. A autopensenização e autoverbalização frequentes de certos provérbios os
anexam ao holopensene grupal.
Amostragem. A seleção dos provérbios mais usados na comunidade pode funcionar ao
modo de amostragem da pensenização média dos integrantes da Socin.
Análise. A análise desta amostragem permite constatar algumas verdades reconhecidas
pelo grupo social e, por dedução, o nível de Cosmoeticologia, os hábitos e modos de vida mais
comuns.
Padrão. A autopesquisa dos ditos utilizados pela consciência na comunicação rotineira
auxilia a identificação do próprio padrão pensênico.
Autopesquisa. A leitura dos provérbios de variadas culturas, em diversos tempos históricos, permite a identificação de conceitos incrustados na autopensenidade pela pressão holopensênica da Mesologia atual ou de vidas humanas pretéritas.
Reciclagem. Estes conceitos desatualizados podem estar influenciando, ainda hoje, inconscientemente, as manifestações da conscin na atual vida humana. A lucidez quanto a tal fato
permite a reciclagem holopensênica pessoal.
Autorretrocognições. Identificar e correlacionar os conceitos inatos com os holopensenes de culturas do passado pode auxiliar na pesquisa das autorretrocognições.
Universalidade. Há provérbios universais, extrapolando a cultura de origem, transmitindo o mesmo conceito em diversos idiomas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com os provérbios universais, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
2. Antilogismo: Mentalsomatologia; Neutro.
3. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Conformática: Comunicologia; Neutro.
5. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
6. Palavra: Comunicologia; Neutro.
7. Verbete: Comunicologia; Neutro.

HÁ MUITOS PROVÉRBIOS CUJAS MENSAGENS
SE CONTRADIZEM, EXIGINDO DO ARGUMENTADOR
A ESCOLHA DO MAIS ADEQUADO PARA JUSTIFICAR
A TESE DEFENDIDA, AVALIZADA PELO SENSO COMUM.
Questionologia. Qual o significado e o papel dos provérbios universais para você? Em
quais áreas de conhecimento você emprega ou cita provérbios ao modo de ganchos da comunicação?
Bibliografia Específica:
1. Duailibi, Roberto; Duailibi das Citações; int. Mauro Santayana; org. Marina Pechlivanis; 552 p.; 15 caps.;
cronologias; 15 enus.; 9.017 frases; índice por assuntos; índice por autores; 24 x 19 cm; br.; Editora Mandarim; São Paulo, SP; Brasil; Outubro, 2000; páginas 105, 128 e 479.
2. Hespanha, Jayme Rebelo; Dicionário de Máximas, Adágios e Provérbios; pref. Alfredo da Cunha; XII
+ 366 p.; 12.225 provérbios; glos. 152 termos; 22,5 x 15,5 cm; enc.; Tipografia Minerva; Lisboa; Portugal; 1936; páginas
XI, 11 e 32.
3. Pinto, Ciça Alves; Livro dos Provérbios, Ditados, Ditos Populares e Anexins; pref. Ziraldo Alves Pinto;
176 p.; 5.541 provérbios; 23 x 16 cm; br.; Editora SENAC; São Paulo, SP; 2000; páginas 15 a 27.
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4. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos.
300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 205.
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PRUMO ORTOPENSÊNICO
(HOMEOSTATICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O prumo ortopensênico é a postura ou recurso técnico da emissão homeostática de pensamentos, sentimentos e energias, adotado pela conscin, homem ou mulher, condicionando a retidão cosmoética e o eixo evolutivo pessoal, influenciando e / ou alterando positivamente realidades e pararrealidades, intra ou extraconscienciais, a despeito de adversidades ou
contratempos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo prumo vem do idioma Latim, plumbum, “chumbo, bola de chumbo”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição orto procede do mesmo idioma Grego, orthós, “reto; direto; correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional,
a partir do Século XIX. O vocábulo pensamento provém do idioma Latim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu no Século XIII. A palavra
sentimento deriva igualmente do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de
saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Apareceu no
Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim,
energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Esteio ortopensênico. 2. Sustentáculo ortopensênico. 3. Égide ortopensênica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo prumo:
aprumação; aprumada; aprumado; aprumar; aprumo; desaprumação; desaprumada; desaprumado; desaprumador; desaprumadora; desaprumante; desaprumar; desaprumável; desaprumo;
emprumada; emprumado; emprumar; prumada; prumar; prumidade; prumiforme.
Neologia. As 3 expressões compostas prumo ortopensênico, miniprumo ortopensênico
e megaprumo ortopensênico são neologismos técnicos da Homeostaticologia.
Antonimologia: 1. Prumo patopensênico. 2. Esteio anticosmoético. 3. Recurso patopensênico.
Estrangeirismologia: o Autopensenarium; o Verbetarium; o Tertuliarium; o Serenarium; o Neopensenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturidade autopensênica teática.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pensene:
poder permanente. Potencializemos nossos pensenes. Autoortopensenidade: mega-homeostase
consciencial. Ortopensenidade: autolibertação vivenciada. Pensenizemos cosmoeticamente, sempre. Sejamos pensenedores autoconscientes. Ortopensenidade: megapoder consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o prumo ortopensênico; o holopensene pessoal da ortopensenidade; a autodeterminação na manutenção da ortopensenidade sustentando o firme propósito de não pensar
mal; a autoortopensenidade a favor de si próprio; os ortopensenes; a ortopensenidade; o fato de
ninguém poder controlar os pensenes de outrem; os exopensenes; a exopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a força ortopensênica das consciexes amparadoras soerguendo a pensenidade da conscin predisposta; a força autoortopensênica enquanto usina pessoal de fraternidade;
a energosfera harmônica decorrente da força ortopensênica das consciências evoluídas; os cogniciopensenes; a compreensão advinda da cogniciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a responsabilidade pessoal com os contágios holopensênicos; a autopensenidade do sobrepairamento promovendo a ortopensenidade; a força ortopensênica podendo alterar o próprio des-
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tino a cada pensene emitido; a ortopensenidade pessoal atraindo a correção exopensênica;
a base tenepessista enquanto fulcro de força ortopensênica; a linearidade autopensênica a partir do
megafoco proexológico; os autoortobenignopensenes; a autoortobenignopensenidade dos evoluciólogos e Serenões, a ser apreendida pelos intermissivistas empenhados; a ortopensenidade enquanto unidade da Cosmoeticologia Prática.
Fatologia: o fio condutor da homeostasia pessoal; a conformação autoimposta da harmonia intraconsciencial; a irresistibilidade do megafoco traforista; o otimismo racional; o carregamento no pen; a apreensão lúcida das diversas facetas da realidade; o pensamento prioritário;
o pensamento cosmoético; o pensamento autocrítico; o pensamento saudável; o pensamento retilíneo; o pensamento interassistencial; a ortodisposição; a desinibição do autenfrentamento; o autesforço continuado a favor da autocosmoeticidade; a imaginação patológica; as algemas mentais;
o descontrole pessoal; a somatização; a preocupação sendo das piores doenças; o padrão homeostático de referência; o holopensenograma; o pensenograma; a Antivitimologia; o ato de aprender
com os acertos pessoais; a capacidade de minimização de doenças, traumas, acidentes e assédios
interconscienciais; a dissipação dos medos; a autovivência a favor do melhor; a autodeterminação
cosmoética; as benesses dos pensamentos homeostáticos; as dádivas dos sentimentos positivos; as
vantagens intrafísicas hauridas pela manutenção das energias positivas; a direiteza; a retidão; a integridade; a idoneidade; a autoortodoxia cosmoética; o ato de relevar e perdoar, mantendo a higiene consciencial; a qualificação da autocapacitação interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o toque do amparador extrafísico alinhando o prumo ortopensênico do tenepessista; a solidariedade do amparo de
função promovendo o vislumbre de neoperspectiva otimista; a paraconfiança no maximecanismo
evolutivo; a esperança em corresponder às expectativas proexológicas pré-ressomáticas; os extrapolacionismos parapsíquicos esclarecedores motivando a homeostasia holossomática; o pensamento pessimista excitando negativamente o coronochacra; as energias gravitantes afetando o locus minoris resistentiae pessoal; o enfrentamento dos traumas emocionais multiexistenciais manifestos na Paragenética Pessoal; a solução parapsíquica refinando o prumo ortopensênico; a assunção da responsabilidade pela homeostasia pessoal multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ortopensenidade-interassistencialidade; o sinergismo da
rede interassistencial multidimensional.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a força ortopensênica.
Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria e a prática da tenepes.
Tecnologia: a técnica de exteriorização das energias conscienciais qualificadas pela
ortopensenidade fraterna; a técnica de viver na ilha de ortopensenidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labcon pessoal
pacificador.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da ortopensenidade na depuração dos valores conscienciais; o efeito halo da ortopensenidade equilibrando os holopensenes; os efeitos da errata consciencial;
o efeito da reeducação autopensênica na retilinearidade pensênica.
Neossinapsologia: a força ortopensênica do Holociclo como fábrica de neossinapses; as
neossinapses exigidas para a obtenção e manutenção da ortopensenidade.
Ciclologia: a transformação do ciclo existencial vicioso em ciclo existencial virtuoso;
o ciclo retroalimentador dos holopensenes homeostáticos; o ciclo virtuoso ortopensenidade individual–ortopensenidade coletiva.
Binomiologia: o binômio ortopensenidade-resolutividade; o binômio ortopensenidade-amparabilidade; o binômio ortopensene-neossinapse.

18534

Enciclopédia da Conscienciologia

Interaciologia: a interação ortopensenidade intrafísica–amparo extrafísico; a interação
interassistencial pensar mal do erro–pensar bem de quem errou.
Crescendologia: o crescendo autodesassédio pensênico–autodomínio energético–heterodesassédio; o crescendo introspecção-autorreflexão-autoortopensenidade; o crescendo evolutivo patopensenizar-pensenizar-ortopensenizar; o crescendo placidez pensênica–ortopensenidade;
o crescendo ortopensene–EC sadia–ação correta; o crescendo da retilinearização autopensênica
ao longo da seriéxis.
Trinomiologia: o trinômio consciência-Planeta-Cosmos; o trinômio volição-intencionalidade-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio irresistibilidade–compulsoriedade–inevitabilidade–necessidade evolutiva da ortopensenidade; o polinômio detalhismo-exaustividade-ortopensenidade-logicidade; o polinômio palavra–gesto–objeto–local de poder potencializado pela força ortopensênica.
Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo bom humor
/ mau humor; o antagonismo sorriso / carranca; o antagonismo dramatização / desdramatização; o antagonismo ilha da fantasia / ilha de ortopensenidade; o antagonismo ideário materialista / neoideário verponogênico; o antagonismo Autocorrupciologia / Antivitimologia.
Paradoxologia: o paradoxo cosmovisibilidade-autorrealismo; o paradoxo de a ortopensenidade, universalista e altruísta, favorecer, primeiramente, a própria autopensenidade.
Politicologia: a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às energias conscienciais.
Filiologia: a cogniciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a eliminação da neofobia.
Sindromologia: a queda da síndrome da pré-derrota; a eliminação da síndrome do justiceiro; a saída da síndrome do ansiosismo.
Maniologia: a erradicação da fracassomania.
Mitologia: o mito do pensamento positivo enquanto panaceia universal.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a assistencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Ortopensenologia; a Autobenignopensenologia; a Cosmoeticologia; a Higiene Consciencial; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia;
a Psicossomatologia; a Energossomatologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o neopensenedor; o megapensenedor; o ortopensenedor.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;
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a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a neopensenedora; a megapensenedora; a ortopensenedora.
Hominologia: o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens retilineatus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniprumo ortopensênico = a autorreflexão cosmoética capaz de promover a reversão da patopensenidade pessoal; megaprumo ortopensênico = o exemplarismo cosmoético capaz de promover a reversão patopensênica do holopensene grupal circundante.
Culturologia: a cultura do pensamento cosmoético; a cultura de escolher o melhor;
a cultura do traforismo; a cultura da autodesassédio; a cultura da anticonflitividade; a cultura da
megafraternidade; a cultura do Paradireito.
Analiticologia. Considerando as diversas conjunturas e fases existenciais humanas, vale
a observação do grau de ortopensenização pessoal predominante e a análise da força ortopensênica decorrente, tendo em vista as reciclagens prioritárias a serem enfrentadas pelo pesquisador
empenhado na Autevoluciologia Lúcida.
Reações. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 11 episódios passíveis de ocorrerem
ao longo da existência, podendo atuar ao modo de crises de crescimento aos pré-serenões, exitosas ou não, em função da força ortopensênica atuante:
01. Contrafluxos existenciais.
02. Demissões empregatícias.
03. Dessomas parentais.
04. Doenças intrafamiliares.
05. Erros graves.
06. Equívocos profissionais.
07. Mudanças de domicílio.
08. Perdas da saúde pessoal.
09. Privações materiais.
10. Rupturas sociais.
11. Tragédias coletivas.
Indicadores. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25
especialidades propulsoras do prumo ortopensênico, seguidas de questões relativas a reações,
condições ou posturas da conscin predisposta às respectivas vivências ou reciclagens:
01. Antidramatologia. Assume a força da desdramatização ante as realidades enfrentáveis?
02. Assistenciologia. Prioriza a força da interassistência enquanto valor consciencial?
03. Autabsolutismologia. Emprega a força do autabsolutismo na superação dos trafares
pessoais?
04. Autenticologia. Manifesta a força da autenticidade pessoal nos embaraços sociais?
05. Autoinconflitologia. Alimenta a força da anticonflitividade pessoal multidimensionalmente?
06. Benevolenciologia. Concentra a força da benevolência pessoal na interconvivialidade?
07. Coerenciologia. Experimenta a força da autocoerência pessoal nas automanifestações diuturnas?
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08. Cosmoeticologia. Usufrui da força da autocosmoeticidade ante as vicissitudes da
vida?
09. Decidologia. Identifica a força da decisão pessoal nos rumos do próprio destino?
10. Determinologia. Mantém a força da determinação pessoal na obtenção dos objetivos almejados?
11. Discernimentologia. Aplica a força do autodiscernimento nas deliberações pessoais?
12. Disciplinologia. Garante a força da autodisciplina ante as ameaças somáticas?
13. Energossomatologia. Potencializa a força energossômica buscando a higiene consciencial?
14. Equanimologia. Adota a força da equanimidade pessoal nas análises factuais?
15. Generosologia. Manifesta a força da generosidade pessoal independentemente das
dificuldades correlatas pessoais?
16. Harmoniologia. Busca a força da harmonia pessoal nas manifestações diuturnas?
17. Intencionologia. Emprega a força da intencionalidade cosmoética nas intermediações conscienciais?
18. Megafraternologia. Experimenta a força da fraternidade pessoal pela zooconvivialidade em geral?
19. Organizaciologia. Aufere as benesses da força da autorganização nas colheitas
gesconológicas?
20. Pacienciologia. Emprega a força da paciência nas escutas interassistenciais?
21. Serenologia. Desenvolve a força da autosserenidade junto aos microdetalhes inoportunos?
22. Sobrepairamentologia. Impõe a força do autossobrepairamento nas crises emocionogênicas coletivas?
23. Transafetivologia. Busca a força da autotransafetividade nas abordagens interpessoais inconvenientes?
24. Universalismologia. Aplica a força do universalismo pessoal ante o exotismo multicultural?
25. Voliciologia. Faz uso da força da vontade pessoal enquanto megapoder consciencial?
Responsabilidade. Vale ponderar sobre os paradeveres e paradireitos quanto à manutenção da homeostase ou felicidade pessoal e grupal. O prumo ortopensênico possibilita à consciência interessada qualificar a cadência evolutiva individualíssima.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o prumo ortopensênico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antirretilinearidade consciencial: Holomaturologia; Nosográfico.
02. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.
03. Atitude irretocável: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autodesempenho coeso: Autodesempenhologia; Homeostático.
05. Autoortopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
06. Autopensene prioritário: Autopensenologia; Homeostático.
07. Autopensenização vigorosa: Autopensenologia; Homeostático.
08. Autoortodoxia: Conscienciometrologia; Neutro.
09. Equilibriologia: Homeostaticologia; Homeostático.
10. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
11. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
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Megaenfoque sadio: Autopriorologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Ortótes: Ortopensenologia; Homeostático.
Potencial consciencial: Intraconscienciologia; Neutro.

O PRUMO ORTOPENSÊNICO AMPLIFICA, PELA COSMOETICOLOGIA, A LUCIDEZ DO PRÉ-SERENÃO NAS DIVERSAS INJUNÇÕES EXISTENCIAIS, SEMEANDO A FRATERNIDADE E O EQUILÍBRIO NO HOLOPENSENE PLANETÁRIO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, usufrui das benesses do prumo ortopensênico?
Em escala de 1 a 5, qual o grau de proatividade evolutiva nos holopensenes das realidades e pararrealidades circundantes?
Bibliografia Específica:
1. Carvalho, Juliana; Pensenograma: Proposta de Método para Estudo da Pensenidade; Artigo; Anais do II
Congresso Internacional de Verponologia; Foz do Iguaçu, PR; 14-16.10.11; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15;
N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 27 enus.; 1 tab.; 8 refs.; 1 apênd.; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 92 a 104.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 368 a 372.
3. Idem; Manual de Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 275 e 276.
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PRURIDO CONSCIENCIAL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O prurido consciencial é a inquietação, gastura, irritação, desconforto, ansiedade, impaciência ou sensação incômoda, intraconsciencial, da conscin, advinda de alguma insatisfação, carência, interesse ou aspiração não atendida.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo prurido vem do idioma Latim, pruritus, “coceira; comichão; desejo
ardente”, derivado do verbo prurire, “ter comichão; desejar ardentemente”. Surgiu no Século
XVIII. O vocábulo consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento
de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do
verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Coceira consciencial. 02. Comichão consciencial. 03. Cafubira anticosmoética. 04. Ardor consciencial. 05. Formigamento consciencial. 06. Gastura consciencial.
07. Sarna consciencial. 08. Mirmestesia holossomática. 09. Parestesia holossomática. 10. Parestesia consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo prurido: antipruriginoso; pruridoso; pruriente; prurigem; prurígena; prurígeno; pruriginosa; pruriginoso;
prurigo; prurir; prurítica; prurítico; prurito; repruente; repruir; reprurir.
Neologia. As 3 expressões compostas prurido consciencial, prurido consciencial específico e prurido consciencial geral são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Prurido somático. 02. Comichão epidérmica. 03. Coceira somática. 04. Cafubira somática. 05. Ardor somático. 06. Formigamento somático. 07. Gastura somática. 08. Sarna somática. 09. Sinalética energética. 10. Sinalética parapsíquica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autodisciplina pensenológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da esquizopensenidade; o desvio patológico da autopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os
patopensenes; a patopensenidade.
Fatologia: a insatisfação permanente da pessoa; o enjoo permanente com as realidades
da existência; a hiperatividade insatisfeita; o autodesajuste com os fluxos do Cosmos; o sistema
nervoso neurovegetativo; a imaginação indisciplinada; os maus hábitos; as rotinas inúteis; a hiperatividade; a doença de S. Guido; a coreia; o autassédio cronicificado; a instabilidade emocional;
a inquietação; a sensação de ansiedade; a impaciência; a impulsividade; a autoprecipitação; os
pruridos emocionais; a coceira psicológica; as compulsões; a somatização das sensações alheias;
a exageração das sensações orgânicas; o sistema nervoso parassimpático; o desassossego consciencial; a agitação interior.
Parafatologia: o prurido consciencial; a comichão holossomática; o formigamento consciencial em bases extrafísicas; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
a ausência da assimilação energética simpática (assim); a ausência da desassimilação energética
simpática (desassim); a ausência da sinalética parapsíquica pessoal; a falta do desenvolvimento
autoparapsíquico.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença como agente imunitário das interferências interconscienciais extrafísicas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: a técnica da mão estendida sem apresentar tremores.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas.
Efeitologia: o efeito da imaturidade consciencial; os efeitos constrangedores das pensenidades infelizes.
Ciclologia: o ciclo ansiedade-impulsividade-precipitação.
Binomiologia: a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica.
Interaciologia: a interação Psicopatologia-Neuropatologia-Parapatologia.
Crescendologia: o crescendo emocional da formiga transformada em elefante.
Trinomiologia: o trinômio achismo-chutometria-semancol.
Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade.
Politicologia: a vulgocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome de Tourette.
Maniologia: a flagiciomania.
Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a idiotismoteca; a apriorismoteca; a patopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Nosografia; a Psicossomatologia;
a Autassediologia; a Autodesviologia; a Instintologia; a Consciencioterapia; a Paraprofilaxiologia; a Homeostaticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens
exaggerator; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens
autobsidiatus; o Homo sapiens infantilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: prurido consciencial específico = a sensação incômoda desencadeada por
determinado assunto ou objeto em particular; prurido consciencial geral = a sensação incômoda
desencadeada por longa série de objetos detonadores.
Culturologia: a cultura da Higiene Consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o prurido consciencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
04. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autestigmatização: Experimentologia; Nosográfico.
07. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
08. Autodesorganização: Parapatologia; Nosográfico.
09. Desviacionismo: Proexologia; Nosográfico.
10. Trafalismo: Evoluciologia; Homeostático.

O PRURIDO CONSCIENCIAL É TRANSTORNO ESPETACULOSO, CONTUDO PODE SER TRATADO E ELIMINADO
COM EFICÁCIA QUANDO A CONSCIN BUSCA IDENTIFICAR
AS CAUSAS E RECICLAR OS INTERESSES PESSOAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, é acometido por algum tipo de prurido consciencial? De qual natureza?
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PSEUDOBEM
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pseudobem é o mal com aparência traiçoeira de bem, benefício ilusório
ou falsa vantagem gerados pelo antidiscernimento da consciência vitimizada.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O vocábulo bem procede do idioma Latim, bene, “bem; vantajosamente; excelentemente;
convenientemente; felizmente; prosperamente”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Falso bem. 02. Suposto bem. 03. Bem aparente; bem ilusório.
04. Bem traiçoeiro. 05. Falsa regalia. 06. Proveito desperdiçado; pseudobenefício; pseudoprovento. 07. Desvantagem; falsa vantagem; pseudovantagem. 08. Mal sutil. 09. Mal mascarado.
10. Mal camuflado.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo bem: bemposta; bendita; bendito; bendizer; benéfica; beneficência; beneficente; beneficentíssimo; benefício; benéfico; benfazeja; benfazejo; benfeitor; benfeitora; benfeitoria; benfeitorização; benfeitorizada; benfeitorizado; benfeitorizante; benfeitorizar (afora dezenas de expressões compostas,
derivadas, com hífens).
Neologia. As duas expressões compostas pseudobem menor e pseudobem maior são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Bem. 02. Bem útil. 03. Bem vantajoso. 04. Benefício verdadeiro.
05. Vantagem real. 06. Pseudomal; ganho real. 07. Mal real. 08. Mal óbvio. 09. Mal evidente.
10. Mal sem máscara.
Estrangeirismologia: a pseudoblessing; a overdose de blandícias; o turning point;
a pseudogoodiness dogmática; os enganos da so-called sainthood.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autocogniciologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Sejamos
o bem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o pseudobem; o mal mascarado de bem; a ilusão; a máscara; a intrusão sutil
inconveniente; o presente de grego; a lição das sutilezas da vida; o bem para a pessoa despreparada pode ser o mal; o esbanjamento; o desperdício; o desvio; a necessidade das autorreflexões;
o autodiscernimento; o privilégio da sanidade mental; o ato de saber escolher; o ato de saber estabelecer o limite das coisas; a substituição do entusiasmo pela sensatez; o momento de parar para
definir a reciclagem existencial; o ato de cortar o mal sutil pela raiz; a recin pessoal; a omissuper;
a Era da Fartura; a Era do Superconsumismo; a Era da Supercomunicação.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os bagulhos energéticos do colecionador de supérfluos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do “se algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”.
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Teoriologia: a teoria do assédio individual.
Tecnologia: a técnica do solilóquio evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos sadios da moderação.
Enumerologia: a pessoa bem-nascida; a pessoa bem de vida; a pessoa bem-afortunada;
a pessoa bem nutrida; a pessoa bem-disposta; a pessoa bem relacionada; a pessoa bem-conceituada.
Binomiologia: o binômio verdade-limite.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução.
Antagonismologia: o antagonismo bem / mal; o antagonismo acerto / erro; o antagonismo reflexonismo / irreflexonismo; o antagonismo economia de males / economia de bens;
o antagonismo boa intenção / autodiscernimento; o antagonismo pseudobem / pseudomal; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo exatidão / erro.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei dos contrários; a lei dos opostos.
Filiologia: a neofilia; a filantropia.
Fobiologia: a evitação da decidofobia.
Maniologia: a anticomania.
Holotecologia: a pseudoteca; a controversioteca; a criticoteca; a dogmaticorteca; a superlativoteca; a cognoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Desviologia; a Perdologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Definologia; a Autodeterminologia; a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens falsus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pseudobem menor = o mal derivado do bem afetando apenas a existência
da conscin vítima; pseudobem maior = o mal derivado do bem afetando a existência de outrem.
Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 3 categorias de pseudobens evidenciando existirem bens surgidos predispondo males ocultos:
1. Requinte. O requinte social, na condição de abastança ou excesso intrínseco, pode
prejudicar a funcionalidade das coisas ao modo de supercerimônia, etiqueta, excrescência formal,
bonitinha mas inútil, o luxo-lixo.
2. Fartura. A fartura, na condição de opulência, pode prejudicar a consecução da programação existencial (proéxis) com o travão da indecisão (decidofobia) ante múltiplas escolhas,
disponíveis, tentadoras, possíveis.
3. Liberdade. A liberdade humana, o bem fundamental da individualidade, pode prejudicar o exercício do poder aberto da conscin quando arrastada pelo autassédio, a autodesorganização sem autocrítica, podendo chegar ao tédio e ao incompléxis.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o pseudobem, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Análise: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Autolucidez consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
07. Instrumento de poder: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
09. Momento de parar: Autodeterminologia; Neutro.
10. Prerrogativa: Autopriorologia; Neutro.

O PSEUDOBEM, A RIGOR, SOBREVÉM COM FREQUÊNCIA
MAIOR, SE COMPARADO AOS CASOS REGISTRADOS,
EM FUNÇÃO DO MASCARAMENTO NATURAL DAS OCORRÊNCIAS E AS PERTURBAÇÕES ÍNTIMAS PROVOCADAS.
Questionologia. O pseudobem ainda pode estar influindo sobre você, leitor ou leitora?
Qual a razão?
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PSEUDOBJETIVIDADE
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudobjetividade é a qualidade, caráter ou condição de imprecisão da
forma, imagem óbvia, aparência, representação ou falsa objetividade das realidades materiais ou
intrafísicas do estado da vigília física ordinária, em contraposição ao conteúdo, essência, efeito
fundamental ou, a rigor, a imagem subjacente, intrínseca ou ínsita das mesmas realidades consideradas extrafisicamente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O vocábulo objetivo vem do idioma Latim Escolástico, objectivus, “objetivo”, de objectus,
“ação de colocar adiante; apresentado; exposto; defronte; fronteiro; oposto; exprobado”. As palavras objetivo e objetividade surgiram no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Objetividade material. 2. Objetividade convencional. 3. Imagem
óbvia. 4. Imagem física.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo objetividade:
inobjetividade; interobjetividade; megainterobjetividade; mininterobjetividade; objetivismo;
objetivista; objetivística; objetivístico; pseudobjetividade.
Neologia. O vocábulo pseudobjetividade e as duas expressões compostas pseudobjetividade mínima e pseudobjetividade máxima são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Subjetividade consciencial. 2. Conteúdo da realidade. 3. Imagem
extrafísica. 4. Imagem subjacente.
Estrangeirismologia: o mise-en-scène; o principium incredulitatis; a fabrication; as fake things; o megamaya da intrafisicalidade; a inobjetividade nas observações providas do parti
pris eletronótico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da Autopercucienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da escleropensenidade; os escleropensenes; os
criptopensenes; a criptopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os entropopensenes;
a entropopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os ilusiopensenes; a ilusiopensenidade; a palpabilidade extrafísica dos morfopensenes;
a existência da fôrma holopensênica.
Fatologia: a pseudobjetividade; a natureza ilusória da objetividade; a percepção dos sentidos somáticos; o Maya; as megailusões; as aparências materiais captadas pela visão oftalmológica; a falsa objetividade desta dimensão humana; a vida intrafísica abordada como cenário de camuflagens; os acobertamentos fisicalistas; a vida microscópica; a Nanotecnologia; os 100 trilhões
de bactérias do ecossistema pessoal de cada conscin; a consensualidade como objetividade e testabilidade intersubjetiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a objetividade real captada pela conscin quando na condição da
descoincidência vígil ou durante a projeção consciente; o conteúdo dos fatos e parafatos; as parapercepções por meio do psicossoma; as parapercepções por meio do mentalsoma; a autoparapercuciência; a evidência de maior objetividade do paracorpo psicossoma na extrafisicalidade se
comparada a do soma na intrafisicalidade; a semimaterialidade das energias conscienciais (ECs);
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a concretude extrafísica das pararrealidades; a desmaterialidade intrafísica no transpasse de objetos pelo projetor consciente; as parabarreiras intransponíveis ao projetor consciente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo racionalidade-objetividade-coerência; o sinergismo onipresente intrafisicalidade-extrafisicalidade; o sinergismo perceptibilidade-paraperceptibilidade
na captação mais fidedigna do Cosmos.
Principiologia: o princípio da descrença; os princípios da Biônica; o princípio autocorruptor “assim é, se lhe parece”; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio
da materialidade relativa ao veículo de manifestação consciencial predominante; o princípio dos
fatos e parafatos orientarem as pesquisas; o princípio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo da consciência; o princípio da objetividade relativa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) para a minimização das ilusões
conscienciais.
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria do esgotamento eletronótico.
Tecnologia: as técnicas sofisticadas das camuflagens modernas; as técnicas protéticas;
a técnica do omniquestionamento; as técnicas de desenvolvimento do autoparapsiquismo.
Voluntariologia: o esforço do voluntariado tarístico para a minimização das ilusões
conscienciais; o labor de desvendamentos tarísticos do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas; o Colégio Invisível dos Artistas.
Efeitologia: o efeito defensivo das camuflagens; o efeito travão dos autenganos à autevolução; os efeitos do binômio autocrítica-heterocrítica na objetividade das autexperiências.
Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo uso-desuso; os ciclos perceptivos alternantes figura-fundo; os ciclos
históricos de admissão da multidimensionalidade.
Binomiologia: o binômio consciência-energia; o binômio consciencialidade-materialidade; o binômio variáveis cognoscíveis–variáveis incognoscíveis; o binômio forma-pseudoconteúdo; o binômio subjetividade-objetividade.
Interaciologia: a interação palco intrafísico–bastidores extrafísicos; a interação Fatuística-Parafatuística; a interação Casuística-Paracasuística; a interação usuário-objeto; a interação utilidade-praticidade.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da autoconsciencialidade objetivando as autocognições; o crescendo subjetividade intelectual–objetividade pesquisística.
Trinomiologia: o trinômio essência-aparência-serventia; o trinômio pseudobjetividade-pseudorrealidade-pseudogenuinidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo.
Antagonismologia: o antagonismo subjetividade / objetividade; o antagonismo realidade / aparência; o antagonismo realismo / imaginação; o antagonismo falsidade objetal espúria
/ falsidade objetal sadia.
Paradoxologia: o efeito paradoxal das falsidades humanas; o paradoxo da subjetividade conotativa tornada objetividade denotativa; o paradoxo da materialidade extrafísica.
Politicologia: a democracia pura; as políticas amauróticas da Ciência Eletronótica de
denegação das pararrealidades.
Legislogia: as leis da Física do Cosmos para além da Eletronótica; as leis da percepção
humana; as leis da Parapercepciologia.
Filiologia: a idolofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a neofilia; a xenofilia; a cienciofilia; a enciclopediofilia.
Fobiologia: a criticofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA).
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Mitologia: as mitologias multimilenares; a mitomania; o megamito da neutralidade
científica absoluta.
Holotecologia: a abstratoteca; a imagisticoteca; a imageticoteca; a pseudoteca; a bizarroteca; a absurdoteca; a folcloroteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Criteriologia; a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Refutaciologia; a Enganologia; a Onirologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
incautus; o Homo sapiens autoomissus; o Homo sapiens masochista; o Homo sapiens alucinatus;
o Homo sapiens fallaciosus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens falsarius; o Homo
sapiens anticosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pseudobjetividade mínima = a inobjetividade inferida por meio das percepções físicas da conscin; pseudobjetividade máxima = a inobjetividade inferida por meio das
percepções físicas da pessoa materialista, casca grossa, sem quaisquer modalidades de parapercepções teáticas.
Culturologia: a cultura da objetividade pesquisística; a cultura da Parapercepciologia
lúcida interassistencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudobjetividade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antirretilinearidade consciencial: Holomaturologia; Nosográfico.
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Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
Autocontingenciamento: Intrafisicologia; Neutro.
Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Falsidade objetal: Intrafisicologia; Neutro.
Holopensene existencial: Intrafisicologia; Neutro.
Inautenticidade: Parapatologia; Nosográfico.
Intersubjetividade: Conviviologia; Neutro.
Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
Meiocerto: Holopercucienciologia; Neutro.
Objeto ajustado: Intrafisicologia; Neutro.
Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
Pseudoprofundidade humana: Cosmoconscienciologia; Neutro.
Realidade intraconsciencial: Intraconscienciologia; Homeostático.
Realidade relevante: Intrafisicologia; Neutro.

A CONDIÇÃO DA PSEUDOBJETIVIDADE DEVE SER
A PRIMEIRA FOCAGEM RACIONAL DA CONSCIN LÚCIDA
PESQUISADORA AO ENCARAR QUALQUER INVESTIGAÇÃO COSMOVISIOLÓGICA, EVOLUTIVA, PRIORITÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a condição da pseudobjetividade nos
estudos, pesquisas e decisões na vida comum? Você consegue ultrapassar satisfatoriamente as ilusões das aparências?
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PSEUDODISPONIBILIDADE
(ANTIASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudodisponibilidade é o estado ou qualidade apresentada pela conscin,
homem ou mulher, de aparente solicitude às necessidades de outras consciências, no âmbito familiar, social e profissional, contudo esquivando-se da realização da assistência, postergada continuamente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pséudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O vocábulo disponível vem do idioma Latim Medieval, disponibilis, “de que se pode dispor”, talvez do idioma Francês, disponible. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Falsa disponibilidade. 2. Suposta disponibilização. 3. Antidisponibilidade. 4. Disponibilidade enganosa. 5. Indisponibilidade camuflada.
Neologia. As duas expressões compostas pseudodisponibilidade espontânea e pseudodisponibilidade deliberada são neologismos técnicos da Antiassistenciologia.
Antonimologia: 1. Disponibilidade verdadeira. 2. Pronta disponibilidade. 3. Disponibilidade assistencial. 4. Disponibilidade genuína.
Estrangeirismologia: a conscin toujours disponible; a assistencialidade fulltime; o modus operandi pessoal da assistência; o feedback dos assistentes; o rapport com os assistidos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à disponibilidade assistencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Apliquemos
nossas disponibilidades. Autodisponibilidade gera interassistência. Pseudodisponibilidade é falácia.
Coloquiologia. Eis 3 expressões coloquiais relativas à temática: – me engana que eu
gosto; passa lá em casa para tomarmos um chá (mas nunca dá o endereço); o ato de ficar sempre
bem na fita.
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relativos ao tema: – Uma promessa feita é uma dívida
contraída (Robert William Service, 1874–1958). Prometemos segundo nossas esperanças e cumprimos segundo nossos temores (François de La Rochefoucald, 1613–1680). É melhor fazer
o bem do que prometê-lo (Marcus Fabius Quintilianus, 35–100 e.c.).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Assistência. Se você verifica que alguém precisa de assistência, o inteligente é estar
predisposto e disponível à atuação benéfica dos amparadores extrafísicos”.
2. “Disponibilidade. A pessoa prestativa conquista a todos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antiassistência; o holopensene pessoal da incoerência; a pensenosfera desacolhedora; a autopensenidade divergente.
Fatologia: a pseudodisponibilidade; a indisponibilidade para a extrapauta; a imprecisão
verbal; a fuga da assistência; o auto e heterengano; a autoindisponibilidade perante os neoconceitos; o comportamento tendencioso; as posturas antiassistenciais; o desrespeito ao processo
evolutivo alheio; o traço fardo antiassistencial; a perda da oportunidade assistencial; a renúncia
à interassistência; a anticosmoeticidade utilizada como mecanismo de defesa do ego (MDE);
a busca do ganho secundário; o trafar dissimulado; a assistência limitada; a prática da tacon em
desfavor da tares prioritária; a pseudassistência visando autorrealizações pessoais; o oposto da
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prontidão; o perfil consciencial do fazedor de média malintencionado; o caráter falho e duvidoso;
a falta de continuísmo causando frustrações; o jeitinho próprio de enganar; o ato de não perceber
as próprias intenções anticosmoéticas; a inconstância promovendo embaraços; a pseudodisponibilidade da pessoa residente em local incerto e não sabido; os discursos falaciosos dos candidatos
a cargos eletivos, às vésperas das eleições; o famoso tapinha nas costas; a busca do autodiscernimento quanto à autodisponibilidade interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a vampirização
energética gerada pela expectativa em relação à disponibilidade alheia; a pseudodisponibilidade
do assistente em relação ao assistido, dificultando a ação do amparador extrafísico; o paradever
dos intermissivistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo assistente-assistido-amparador; o sinergismo vontade-intencionalidade-ação.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) no questionamento da autodisponibilidade; o princípio da grupalidade, considerando ninguém evoluir sozinho; o princípio da disponibilidade assistencial propiciando confiabilidade da equipe extrafísica; o princípio de o assistente
não estar disponível aos caprichos do assistido.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasado na disponibilidade;
o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de generosidade.
Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria dos reencontros interconscienciais; a teática da disponibilidade assistencial.
Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV) contribuindo com a acalmia necessária ao continuísmo da disponibilidade assistencial.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico conectando consciências disponíveis assistencialmente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autassistenciologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade oportunizando o aprendizado da disponibilidade da
equipex.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Retrocogniciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito antievolutivo da desassistência; o efeito anticosmoético da enganação; o efeito nocivo da irresponsabilidade; o efeito benéfico da superação do murismo.
Neossinapsologia: a oportunidade perdida de geração das neossinapses a partir das interrelações evitadas; as neossinapses oriundas da disponibilidade teática.
Ciclologia: o ciclo nosográfico pseudodisponibilidade do professor–desinteresse do aluno–evasão escolar; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da interassistência.
Enumerologia: a pseudodisponibilidade na família; a pseudodisponibilidade na vida social; a pseudodisponibilidade nas amizades; a pseudodisponibilidade no trabalho; a pseudodisponibilidade no duplismo; a pseudodisponibilidade no grupo de estudos; a pseudodisponibilidade
no voluntariado.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio pseudodisponibilidade
assistencial às conscins–pseudodisponibilidade assistencial às consciexes.
Interaciologia: a interação nosográfica irresponsabilidade-indisponibilidade; a interação hábitos sadios–rotinas úteis.
Crescendologia: a desassistência continuada podendo dar origem ao crescendo patológico melancolia intrafísica–melancolia extrafísica.
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Trinomiologia: o trinômio indisponibilidade-desassistência-anticosmoeticidade; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio antievolutivo indisponibilidade–desassistência––interprisão grupocármica.
Polinomiologia: o polinômio traço fardo–atitude descartável–assistência ineficiente–
–subcérebro abdominal; o polinômio satisfação malévola–vontade débil–autopromoção espúria–
–desculpa esfarrapada; o polinômio proéxis-responsabilidade-necessidade-disponibilidade.
Antagonismologia: o antagonismo pseudodisponibilidade / interassistencialidade lúcida; o antagonismo omissão deficitária / autopriorização; o antagonismo anticosmoética / Paradireito; o antagonismo estar disponível / estar à disposição.
Paradoxologia: o paradoxo de a disposição nem sempre significar disponibilidade;
o paradoxo de o assistente ser sempre o primeiro a ser assistido.
Politicologia: a politicocracia; a assistenciocracia; a meritocracia; a proexocracia;
a democracia; a lucidocracia; a profilaxiocracia.
Legislogia: a aplicação da lei do maior esforço evolutivo visando a priorização da assistência; as leis do Paradireito com o propósito de amparar as consciências; a lei de responsabilidade do mais lúcido; a lei da imutabilidade do passado.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a criteriofilia; a definofilia; a comunicofilia; a interassistenciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a interassistenciofobia; o medo da má interpretação
alheia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) na vivência dos amores errados;
a síndrome do salvador da pátria; a síndrome do buscador borboleta.
Maniologia: a mania de tirar o corpo fora; a mania de vender e não entregar; a mania de
não dar cumprimento ao prometido; a mania de querer agradar tudo e todos; a mania de procrastinar o feito; a mania de querer voluntariar em todas as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) ao
mesmo tempo.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a proexoteca; a socioteca; a comunicoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Antiassistenciologia; a Engodologia; a Cosmoeticologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Assertivologia; a Reeducaciologia; a Desassediologia; a Decidologia; a Displicenciologia; a Intencionologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Patoconviviologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin indisponível; a conscin procrastinadora; a conscin antiassistencial; a conscin anticosmoética; a conscin enganadora; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o tratante; o enganador; o enrolador; o embromador; o pilantra.
Femininologia: a tratante; a enganadora; a enroladora; a embromadora; a pilantra.
Hominologia: o Homo sapiens pseudoauthenticus; o Homo sapiens desorientatus;
o Homo sapiens erraticus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens pseudoscientificus;
o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens fraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pseudodisponibilidade espontânea = aquela ocorrida sem a percepção do
agente; pseudodisponibilidade deliberada = aquela ocorrida de maneira intencional e visando
atender as intenções egoicas do agente.
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Culturologia: a necessidade da cultura da solidariedade; a cultura da interassistencialidade.
Terapeuticologia: a profilaxia do hábito de se apresentar sempre disponível, irrefletidamente; a autoconscienciometria continuada na identificação dos traços fardos da antiassistência;
as reciclagens intraconscienciais auxiliadas pela Consciencioterapia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudodisponibilidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência sem retorno: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autencantoamento cosmoético: Autodeterminologia; Homeostático.
04. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
05. Autocompromisso multidimensional: Multidimensiologia; Homeostático.
06. Autodisponibilidade itinerante: Autopriorologia; Homeostático.
07. Autodisponibilidade pacífica: Interassistenciologia; Neutro.
08. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Comunicação não verbal: Comunicologia; Neutro.
10. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Disponibilidade assistencial autolúcida: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
13. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
14. Objetificação interconsciencial: Patoconviviologia; Nosográfico.
15. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.

A PSEUDODISPONIBILIDADE IMPOSSIBILITA A CONSCIN
DE REALIZAR A TAREFA INTERASSISTENCIAL EXITOSA,
LÚCIDA, PREDISPONDO A VÍNCULOS ANTIEVOLUTIVOS
E À GERAÇÃO DE INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora. já diagnosticou no próprio comportamento
a pseudodisponibilidade? Em caso afirmativo, quais medidas terapêuticas vem adotando para superar tal condição?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
135 e 536.
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 168.

J. D. S.
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PSEUDOERRO
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pseudoerro é o ato, postura ou distorção de a conscin, homem ou mulher,
cometer indiscutível equívoco para sanar, consciente ou inconscientemente, determinada falha do
momento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O termo erro vem do idioma Latim, error, “desvio; erro; falta”. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Falso equívoco. 2. Erro corretor. 3. Erro produtivo. 4. Lição parapsíquica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo erro: errada; errado; errância; errar; errata; Errologia; errológica; errológico; errônea; errôneo; erronia; error; pseudoerro.
Neologia. Os 3 vocábulos pseudoerro, minipseudoerro e megapseudoerro são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Erro inconsciente. 2. Equívoco involuntário. 3. Omissuper autoconsciente.
Estrangeirismologia: o erro com upgrade; os sheep-goat effects; os experimenter
effects.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente dos fenômenos parapsíquicos de efeitos físicos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Todo erro
ensina.
Coloquiologia. Expressão popular relativa ao tema: – Há males que vêm para bem.
Citaciologia: – Nem todo escorregão significa queda (George Herbert, 1593–1633).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo.
Fatologia: o pseudoerro; a incorreção; a distração; o ato falhado; o erro de digitação; o
erro mental; o erro crasso; o erro de abordagem; o erro de conteúdo; o erro da forma; o erro de
interpretação; a dissecção das reações conscienciais; as pesquisas exaustivas; as prospecções das
sincronicidades; o megafoco do experimento; o juízo autocrítico; o juízo heterocrítico; o acerto da
interpretação; os atenuantes e agravantes dos erros; a dificuldade de manter a autoconcentração
mental depois de horas de trabalhos mentaissomáticos; o lapso; o ato de passar batido; a desatenção; o descuido; o equívoco; o ato deslocado; a ação extemporânea; o desequilíbrio cognitivo.
Parafatologia: o abertismo consciencial parapsíquico; os empecilhos das comunicações
interdimensionais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o refinamento da Hermenêutica
Parapsíquica; o juízo parapsíquico.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os fenômenos parapsíquicos de efeitos físicos.
Enumerologia: o erro; o equívoco; o engano; a distorção; o desvio; a falha; a contradição; a omissão.
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Binomiologia: o binômio tentativa-erro; o binômio tentativa-acerto.
Trinomiologia: o trinômio ações-reações-opiniões; o trinômio atenção-concentração-lucidez; o trinômio belicismo-ludopatia-antissomática.
Antagonismologia: o antagonismo erro / acerto; o antagonismo atenção / desatenção;
o antagonismo concentração mental / desconcentração mental; o antagonismo lucidez / embotamento; o antagonismo acerto / desacerto.
Paradoxologia: o paradoxo do erro corretor.
Politicologia: a informaticocracia; a parapsicocracia.
Filiologia: a ciberneticofilia; a cogniciofilia.
Sindromologia: a síndrome do esgotamento.
Holotecologia: a pseudoteca; a conflitoteca; a problematicoteca; a metodoteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Errologia;
a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Enganologia; a Acidentologia;
a Desviologia; a Parafenomenologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;
o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico;
o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a 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 cosmoethicus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens perquisitor; o Homo sapiens pseudoerratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipseudoerro = o falso equívoco emocional, individual ou privativo;
megapseudoerro = o falso equívoco intelectual, grupal ou público.
Culturologia: a cultura dos equívocos cometidos na Socin ainda patológica.
Positividade. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, ao mesmo tempo, o caso – fisicamente singelo mas extrafisicamente sofisticado – de pseudoerro positivo do informata com
o computador, explicitado em 8 lances, dispostos na ordem cronológica:

Enciclopédia da Conscienciologia

18554

1. Paradeiro. O pesquisador, depois de 3 horas de trabalho de digitação, estava procurando arquivo providencial para o texto em andamento e não o encontrava entre as dezenas de
arquivos do computador, não sabendo mais onde buscar.
2. Diversos. Nesse ponto, já exausto, digitou alguma coisa importante, em meia página,
mesmo para não esquecer, no arquivo Diversos, deu o comando para imprimir o texto, saindo do
escritório para tomar água e se refazer.
3. Impressão. Minutos depois, ao voltar, percebeu, surpreso, a impressora imprimindo
todo o arquivo, já estando na página 75.
4. Cancelamento. O informata examinou o ocorrido e sustou de imediato a impressão
indevida por meio do comando Cancelar trabalho da impressora.
5. Erro. A seguir, interpretou o fato reconhecendo, na azáfama de várias horas, ter dado
o comando errado no Print (impressão) do monitor, ou seja, All (Todo o arquivo), no Page range
(Quadro das páginas), em vez de Current page (Página em andamento).
6. Achado. O pesquisador deu nova ordem correta de impressão e, antes de atirar os impressos à cesta de lixo, examinou curiosamente as folhas impressas. Dentre as mesmas, teve a segunda surpresa: achou o arquivo procurado.
7. Explicação. O excesso de concentração mental no megafoco do trabalho digital, depois de 3 horas seguidas, impediu a transmissão parapsíquica da inspiração do amparador extrafísico sobre o paradeiro do arquivo.
8. Solução. A solução do amparador foi fazer o informata cometer o equívoco da impressão a fim de achar o arquivo exaustivamente procurado.
Negatividade. Do ponto de vista da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de pseudoerros intencionais negativos:
1. Economia: o pseudoerro na declaração do imposto de renda.
2. Empreendedorismo: o pseudoerro de gestão.
3. Fogo: o pseudoerro do fogo amigo no cenário da guerra.
4. Futebol: o pseudoerro do árbitro e o da mão na bola do jogador na partida decisiva.
5. Jurisprudência: o pseudoerro material.
6. Massacres: o pseudoerro dos homicídios conscientes de civis no belicismo.
7. Paradoxo: o pseudoerro da pseudomentira.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o pseudoerro, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
3. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
4. Macrossoma idiota: Serenologia; Homeostático.
5. Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.
6. Superexatidão: Holomaturologia; Homeostático.
7. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A SOFISTICAÇÃO DAS SUTILEZAS DOS PSEUDOERROS,
EM GERAL, DOENTIOS OU SADIOS, ABARCA A MULTIDIMENSIONALIDADE OU A SINALÉTICA ENERGÉTICA
E PARAPSÍQUICA DA CONSCIN, HOMEM OU MULHER.
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Questionologia. Você já vivenciou algum tipo de pseudoerro? Em qual área de manifestação?
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PSEUDOFRATERNIDADE
(INTERPRISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudofraternidade é o senso de pertença e cumplicidade, afetivo e igualitário, irmanando os membros de comunidade, sociedade ou coletividade fechada, sectária, elitista e excludente, em contraposição à megafraternidade franca, aberta, universalista, democrática,
interassistencial e includente.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. A palavra fraternidade provém do idioma Latim, fraternitas, “parentesco entre irmãos; fraternidade”. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Falsa fraternidade. 2. Suposta fraternidade. 3. Aparente fraternidade. 4. Ilusória fraternidade. 5. Enganosa fraternidade.
Arcaismologia. Os antigos gregos denominavam bárbaro ao estrangeiro, expressão onomatopaica, analogia pejorativa ao piado de certas aves, com objetivos discriminatórios.
Neologia. Os 3 vocábulos minipseudofraternidade, maxipseudofraternidade e megapseudofraternidade são neologismos técnicos da Interprisiologia.
Antonimologia: 1. Maxifraternidade. 2. Megafraternidade. 3. Fraternidade entre diferentes. 4. Fraternidade com irmãos alheios. 5. Transafetividade. 6. Fraternidade incondicional.
Estrangeirismologia: a repetição in saecula saeculorum; o apartheid; o tovarisch;
o compañero; as fraternities; as sororities; o shtetl; os hasidim; as mitzvót; os frères initiés;
o underground; a haskalá rompendo as fronteiras da pseudofraternidade; os maskilim.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente a falta de autodiscernimento quanto à Interprisiologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Clã: fraternidade mafiosa. Pseudofraternidade é falácia. Pseudofraternidade, não: megafraternidade.
Citaciologia. Eis a famosa e infame frase atribuída ao guerrilheiro argentino Ernesto
“Che” Guevara (1928–1967), evidenciando a incoerência da pseudofraternidade: – Hay que endurecerse pero sin perder la ternura jamás.
Proverbiologia. Eis 2 provérbios brasileiros relativos ao tema: – Quem puxa aos seus,
não degenera. O fruto não cai longe da árvore.
Filosofia: a filosofia da religião; a filosofia do misticismo; a filosofia do ocultismo;
a Hermenêutica; o Historicismo; a Holofilosofia; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do sectarismo; os nosopensenes; a nosopensenidade; o holopensene bolorento dos clãs; o holopensene viciado; o elemento sen do materpensene
tradicionalista dos clãs; os patopensenes; a patopensenidade; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; a contradição interna entre a afetividade do elemento sen e o sectarismo do elemento pen
do pensene; a incoerência materpensênica do fechadismo intelectual; o holopense religioso
e político sedutor do cardiochacra; a pensenidade romântica; o holopensene da interprisão grupocármica; os grupopensenes; a grupopensenidade; o holopensene baratrosférico; o destensionamento holopensênico; o holopensene interassistencial do(a) tenepessista; a predisposição aos interpensenes cosmoéticos; a reciclagem do materpensene rumo ao abertismo consciencial.
Fatologia: a pseudofraternidade; a fraternidade grupal introvertida aos iguais; a fraternidade apenas com os próprios irmãos; a fraternidade política; a fraternidade facciosa; a fraternidade sectária; a fraternidade grupuscular; a fraternidade do clã; a fraternidade condicional; a frater-
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nidade étnica; a fraternidade religiosa; a árvore genealógica; o aconchego junto à tradição; a lavagem subcerebral; a zona de conforto grupal; o egoísmo grupal; a confiança em encontrar sempre
o mesmo; a transparência interpessoal apenas entre confrades ou patrícios; o culto ao tradicionalismo; o limiar sutil entre tradicionalismo e máfia; o fato de a boa intenção não ser suficiente para
a evolução; a melifluosidade dos líderes sectários; o papel das emoções no fechadismo grupal;
o antagonismo bélico; a paixão revolucionária; o romantismo guerrilheiro; os patriotismos; os nacionalismos; os ufanismos; as campanhas publicitárias nazistas; as campanhas publicitárias stalinistas; as campanhas maoístas de denuncismo; a difusão do autoconceito estadunidense, falacioso, de ser o país da liberdade; a frequente presença da bandeira estadunidense e do heroísmo presidencial nos filmes hollywoodianos; a vontade patológica de errar acompanhado; os laços afetivos entre companheiros de erro; os autorrevezamentos patológicos; o acumpliciamento anticosmoético; o mecanismo egoico da negação da realidade exterior ao grupo; a autoimagem grupal
elitista; as fraternidades das universidades estadunidenses; as fraternidades religiosas iniciáticas,
ocultistas, esotéricas e místicas; as fraternidades políticas nacionalistas, patrióticas, separatistas,
subversivas ou revolucionárias; a mesméxis; a patomimese cronicificada; a extroversão da intelectualidade outrora sectária; a reciclagem do temperamento introvertido; a descentração cognitiva; o sorriso sincero, sinal de abertura e convite à interação; a amizade com pessoas de diversas
culturas; a publicação de gescons universalistas; a necessidade de iniciativas pacifistas unindo israelenses e palestinos; a Megafraternologia Cósmica.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as dimensões baratrosféricas; a base religiosa da Baratrosfera; o desenvolvimento e uso do parapsiquismo
em contexto místico; as muletas energéticas do misticismo; o cardioachacra aberto e os chacras
encefálicos bloqueados; as lavagens paracerebrais fixadas pelas guerras e perseguições; a homeostase autenganosa da mera ausência de crise; o senso de pertença a bolsões baratrosféricos;
o parashtetl ou comunex judaica; a megapraga cabalística Pulsa Di Nura (missa negra); a crise de
abstinência da Baratrosfera; o início do parapsiquismo mentalsomático; a parama-xidissidência
gradualmente amadurecida, vida após vida, intermissão após intermissão; o processo gradual de
implantação da reurbex; os resgates extrafísicos na Baratrosfera; a admissão no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o acolhimento, orientação e encaminhamento a colegas da pseudofraternidade baratrosférica no contexto do Curso Intermissivo; a Pré-Intermissiologia; a oferta indistinta dos trafores pessoais à Humanidade e Para-Humanidade; a inspiração megafraterna dos amparadores; o coronochacra saudável e desenvolto; as comunexes avançadas, policármicas e mentaissomáticas; a colheita intermissiva decorrente do cumprimento da proéxis universalista; o êxito da
Consciex Livre (CL) na assistência, ocorrida há milênios, a grupo pseudofraterno atávico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico decorrente das repetições tradicionais; o enfraquecimento dos sinergismos tradicionalistas a partir das reurbexes; o sinergismo interassistencial.
Principiologia: o princípio da grupalidade evolutiva; o princípio da inseparabilidade
grupocármica.
Codigologia: os códigos secretos das iniciações; o código de Hamurabi.
Teoriologia: a teoria da mônada; as teorias racistas; a teoria da ação comunicativa;
a teoria da maxidissidência grupocármica.
Tecnologia: a técnica da assertividade; a técnica da mediação de conflitos; a técnica do
extrapolacionismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das retrocognições;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.

18558

Enciclopédia da Conscienciologia

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: o efeito do fechadismo grupal; o efeito do dogmatismo religioso; o efeito do
dogmatismo político; o efeito-halo afetivo; o efeito libertador da maxidissidência; o efeito de
dizer não ao sectarismo; o efeito prático do senso de Humanidade e Para-Humanidade; o efeito
da coragem em aderir a linhas universalistas de ação.
Neossinapsologia: a virtual ausência multissecular e até multimilenar de neossinapses;
a necessidade imperativa das neossinapses conviviológicas; as neoparassinapses intermissivas na
ruptura com a pseudofraternidade; as neossinapses universalistas; o desenvolvimento da predisposição neofílica às neossinapses.
Ciclologia: o ciclo da escola grupocármica; o ciclo evolutivo; a ruptura proativa com
o ciclo persecutório.
Enumerologia: a fraternidade conveniente; a fraternidade acomodada; a fraternidade
leniente; a fraternidade conivente; a fraternidade tradicionalista; a fraternidade anticosmoética;
a fraternidade falsa. O tédio; o ócio; a modorra; a paralisia; a inércia; o sedentarismo; o imobilismo.
Binomiologia: o binômio paradoxal fraternismo-violência; o binômio conveniência-conivência; o binômio dogma religioso–dogma político.
Interaciologia: a interação aparentemente sem atritos; a interação absolutamente previsível; a ausência de interação; a interação interassistencial junto a grupos pseudofraternos;
a interação interparadigmática; a interação com o amparador de função; a interação com intenção de evoluir; as interações abertas e semperaprendentes.
Crescendologia: o crescendo Teologia-Filosofia-Ciência; o crescendo senso de clã–
–senso de Humanidade–senso de Para-Humanidade; o crescendo da libertação grupocármica;
o crescendo constante do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) da atividade; o crescendo autevolutivo de quem saiu da pseudofraternidade; o crescendo intelectualidade grupocentrada–intelectualidade universalista; o crescendo parageopolítico contínuo de atuação associado à megafraternidade.
Trinomiologia: o trinômio dogma-sectarismo-pseudofraternidade.
Antagonismologia: o antagonismo pseudofraternidade / megafraternidade; o antagonismo emoções / sentimentos; o antagonismo emoção religiosa / discernimento; o antagonismo
afetividade sectária / transafetividade; o antagonismo radical pseudofraternidade / invéxis;
o antagonismo minicognição / megacognição; o antagonismo autengano / autocrítica.
Paradoxologia: o paradoxo do fraternismo excludente; o paradoxo da capacidade de
transitar instantaneamente do afeto aos iguais à agressão aos diferentes; o paradoxo da imposição violenta do fraternismo; o paradoxo de a verdadeira fraternidade ir além da consanguinidade; o paradoxo de a megafraternidade parecer falsa à razão pseudofraterna; o paradoxo de o excluído megafraterno assistir ao exclusor pseudofraterno.
Politicologia: a mafiocracia; o conservadorismo político; o coronelismo; as teocracias
hinduísta, judaica, cristã e islâmica; o totalitarismo; o stalinismo; os movimentos separatistas; os
blocos regionais; a democracia pura; o Estado Mundial.
Legislogia: a lei de Talião; a lei do mais forte; a lei oral; a importância das leis nacionais laicas; a lei de causa e efeito; a singular sensação de tediosa e burocrática familiaridade no
cumprimento de leis religiosas multimilenares.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a evoluciofobia; a invexofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a teomania.
Mitologia: o mito das raças humanas; o mito da raça humana pura; o mito do povo escolhido; os mitos demonizando o diferente; o mito do heroi.
Holotecologia: a teoteca; a mitoteca; a politicoteca; a historioteca; a convivioteca;
a gregarioteca; a cosmoeticoteca.
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Interdisciplinologia: a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Parapatologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Interaciologia; a Cosmoeticologia; a Reciclologia; a Reeducaciologia;
a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Universalismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu clânica; a consréu sectária; a consréu religiosa; a consréu transmigrada; a consciênçula; a consciência platônica; a conscin algoz interpresidiária; a vítima interpresidiária.
Masculinologia: o interpresidiário; o confrade; o guia extrafísico amaurótico; o assediador extrafísico; o revolucionário; o guerrilheiro; o heroi; o lobista; o corrupto; o patrício; o religioso; o iniciado; o ocultista; o interiorota; o pré-serenão vulgar; o compassageiro evolutivo; o intermissivista; o proexista; o epicon lúcido; o desperto.
Femininologia: a interpresidiária; a confrade; a guia extrafísica amaurótica; a assediadora extrafísica; a revolucionária; a guerrilheira; a heroína; a lobista; a corrupta; a patrícia; a religiosa; a iniciada; a ocultista; a interiorota; a pré-serenona vulgar; a compassageira evolutiva; a intermissivista; a proexista; a epicon lúcida; a desperta.
Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo
sapiens neophobicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens formatatus; o Homo sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipseudofraternidade = o amor exclusivo à família nuclear; maxipseudofraternidade = o carinho devotado aos companheiros de guerrilha; megapseudofraternidade
= a cumplicidade afetiva entre os partidários ou prosélitos do mesmo dogma religioso.
Culturologia: a cultura religiosa; a cultura nacionalista; a cultura belicista; o multiculturalismo; a cultura universalista; a cultura humanística; a cultura aberta a outras culturas.
Minicognição. O grupo pseudofraterno, não raro, desconhece a realidade externa, por
a julgar destituída de valor, encapsulando-se, com tal atitude, em monopensenidade patológica.
Cosmopensenidade. Eis lista de 15 crescendos singular-plural, em ordem alfabética,
contrapondo a monovisão paroquial e sectária da pseudofraternidade à cosmovisão universalista
da megafraternidade:
01. Crescendo cidade-cidades.
02. Crescendo continente-continentes.
03. Crescendo costume-costumes.
04. Crescendo dimensão-dimensões.
05. Crescendo ego-egos.
06. Crescendo família-famílias.
07. Crescendo galáxia-galáxias.
08. Crescendo idioma (monoglotismo)-idiomas (poliglotismo).
09. Crescendo livro (sagrado)–livros.
10. Crescendo mãe-mães.
11. Crescendo pai-pais.
12. Crescendo país-países.
13. Crescendo pensamento-pensamentos.
14. Crescendo planeta-planetas.
15. Crescendo tradição-tradições.
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Terapeuticologia. Aos partidários da pseudofraternidade é inteligente investirem, no mínimo, 5 esforços em prol da reciclagem pessoal cosmoética, em ordem alfabética, dando exemplo
sadio aos confrades e fixando a maxidissidência:
1. Cogniciologia: o aprofundamento e o alargamento da cognição visando a Cosmovisiologia.
2. Comunicologia: a interação sadia com o máximo de pessoas externas ao grupo sectário.
3. Duplologia: a consolidação da afetividade sadia, pró-evolutiva e cosmoética na formação de dupla evolutiva.
4. Taristicologia: a difusão ampla de informações com finalidade interassistencial, mediante a docência e as gescons escritas, libertárias.
5. Tenepessologia: a instalação vitalícia das práticas interassistenciais, multidimensionais e megafraternas da tenepes.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudofraternidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
04. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
05. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Ciclo persecutório: Interprisiologia; Nosográfico.
07. Complacência religiosa: Parapatologia; Nosográfico.
08. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
09. Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
10. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
11. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
12. Mesméxis: Intrafisicologia; Nosográfico.
13. Pacto multidimensional: Cosmoeticologia; Neutro.
14. Pseudo-harmonia: Harmoniologia; Neutro.
15. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.

A PSEUDOFRATERNIDADE É O ELO AFETIVO, ECTÓPICO,
AGRILHOANDO CONFRADES EM INTERPRISÃO, MEDIANTE
A ROTINA DE REPETIÇÕES PRAZEROSAS E TRADICIONALISTAS DE ACUMPLICIAMENTO EM PRÁTICAS SECTÁRIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se permite afetividade pseudofraterna? Em
quais contextos? Por quais motivos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 59 a 62, 375 a 376, 543 a 545 e 713 a 754
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 210 a 216, 460 a 462, 617 a 620.
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3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 626, 638, 642, 644, 653, 716, 717 e 723.

A. Z.

Enciclopédia da Conscienciologia

18562

PSEUDO-HARMONIA
(HARMONIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudo-harmonia é a condição falsa, enganadora, suposta, consciente ou
inconsciente das conscins quanto à ordem equilibrada e pacífica dos próprios esforços e à união
evolutiva entre si, no âmbito do desempenho da maxiproéxis e na estrutura do grupocarma.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O termo harmonia procede também do idioma Grego, harmonia, “união; encaixe; acordo;
ordem”, através do idioma Latim, harmonia, “harmonia; proporção entre as partes; simetria; sistema; ordem”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Falsa harmonia. 02. Afinização de fachada; desarmonia sutil.
03. Conflito escondido; desavença irrevelada; inimizade acobertada. 04. Assintonia fina interconsciencial. 05. Desunião de vontades. 06. Desajustes de comportamentos. 07. Divergência
dos interesses reais. 08. Dissimetria de condutas. 09. Colisão comportamental silenciosa. 10.
Contraposição sutil; controvérsia tácita.
Neologia. O vocábulo pseudo-harmonia e as 3 expressões compostas pseudo-harmonia
mínima, pseudo-harmonia média e pseudo-harmonia máxima são neologismos técnicos da Harmoniologia.
Antonimologia: 01. Harmonia real. 02. Amizade vivida. 03. Sintonia fina interconsciencial. 04. União de vontades. 05. Ajustes de comportamentos. 06. Convergência dos interesses reais. 07. Simetria de condutas. 08. Confluência comportamental explícita. 09. Posições sociais interativas. 10. Acordos explícitos; apoiamentos privativos e públicos.
Estrangeirismologia: a porção sutil da vida off-the-record.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorganização da convivialidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há megatravões sutis. Acobertamentos: estratégias ineficientes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; o acobertamento dos grupopensenes nosográficos; os antipensenes; a antipensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade;
os patopensenes; a patopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a pseudo-harmonia; a pseudo-harmonia multifacética; a desafinação entre
proexistas; os autoconflitos; os heteroconflitos; os conflitos intergrupais acobertados; os atritos
sem ruídos; a troca de farpas intramuros; as agressões dissimuladas; as amizades superficiais; as
minirrivalidades despercebidas pela maioria; as rixas surdas; as divergências de autexperiências;
as divergências de interesses; as divergências entre intenções e atitudes; a desinteligência inicial
gerada pelo detalhe insignificante; os desconcertos por ninharias; os empeços sutis ao desenvolvimento grupal; as coerções intragrupais; as manobras de acobertamento; os pactos de silêncio; as
solicitações de sigilo; os segredos forçados; os cochichos pelos cantos; os disfarces das intenções
reais; as máscaras das personas produzidas; a vida diuturna teatralizada; a tensão permanente de
manter-se no personagem; o desperdício de esforços e energias na simulação da personalidade desejada; o medo do descortino da própria intimidade; a subestimação da inteligência e da capacidade de observação alheias; a excessiva preocupação com a opinião alheia; a excessiva preocupação
com a autoimagem tão somente idealizada; a autoilusão quanto à veracidade do próprio disfarce;
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a impossibilidade de mascarar o estado íntimo revelado no olhar; o fato de as aparências não enganarem conscins lúcidas; o ato de tampar a luz do Sol com peneira; a ação de colocar a poeira
debaixo do tapete; a manutenção das aparências a qualquer custo; as tentativas vãs de maquiar
a realidade; as inúteis operações-abafa; os vazamentos inevitáveis de informações; a denúncia da
situação-problema; a realidade vinda a público; os constrangimentos das assimetrias etológicas;
as incoerências de comportamentos; os refluxos tardios dos subcérebros abdominais; as discórdias
sub-reptícias; os desentendimentos nos bastidores; a desproporção ilógica dos argumentos emocionais; os disparates infantis alimentados no microuniverso consciencial; a falta de diálogos;
a ausência de reciprocidades; a busca da sintonia fina na convivialidade; as compatibilidades
construídas com esforço; as dissidências ultrapassadas com vivências interativas; o esmero na reciclagem existencial; o ajuste fino das intenções pessoais; o ajuste fino das intenções grupais;
a elegância nas atitudes; a uniformidade das posturas fraternas pessoais perante todas as conscins;
a paz e o nível da amizade entre as pessoas; as relações intersociais, pertinentes e agradáveis;
a concordância dos sentimentos entre conscins; as disposições afins entre os componentes do grupo evolutivo; a cadência harmônica do ritmo dos gestos e dos passos; os entendimentos conquistados com o discernimento prioritário acurado; a maturidade de saber superar o próprio fracasso;
a coragem de saber pedir auxílio quando necessário; a relação de paz entre os compassageiros
evolutivos; a mediação externa dos conflitos; o despertamento do senso de interassistencialidade
minimizando as desafinações; o desenvolvimento da concórdia maior; a consonância das obras
pessoais com as grupais; a intrafisicalidade vivida em boa harmonia; o estabelecimento da harmonia cosmoética pró-serenismo.
Parafatologia: as energias pessoais ao denunciarem a real condição consciencial; a inexistência de anteparo para a audiência extrafísica permanente; os segredos fornecendo material
aos assediadores extrafísicos; o ato inconsequente de se colocar nas paramãos assediadoras; os
amparadores extrafísicos apartados sem ambiente de trabalho; os heterassédios intergrupais; os
reflexos tardios de existências humanas prévias; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a conquista da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a evitação das interprisões grupocármicas; os desassédios interconscienciais proporcionados pela transparência nas atitudes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento-intenção-autenticidade.
Principiologia: o princípio fundamental da evolução consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a idealização teórica da interpretação de papéis sociais.
Tecnologia: a técnica da autorreciclagem intraconsciencial.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico pesquisado por meio do conscienciograma.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Voluntários Pesquisadores.
Efeitologia: o efeito halo da reciclagem pessoal nas reciclagens grupais.
Enumerologia: a pseudo-harmonia interconsréus ressomadas; a pseudo-harmonia intercompassageiros evolutivos; a pseudo-harmonia interpré-serenões vulgares; a pseudo-harmonia
interiscas humanas inconscientes; a pseudo-harmonia intertenepessistas; a pseudo-harmonia interprojetores conscientes; a pseudo-harmonia interepicons.
Binomiologia: o binômio problema privativo–problema público; o binômio patológico
avestruzismo-bifrontismo (comorbidade).
Interaciologia: a interação bom exemplo de 1–melhoria de 1.000.
Crescendologia: o crescendo patológico desentendimento mínimo menosprezado–desconexão máxima atravancadora; o crescendo patológico descaramento-mascaramento.
Trinomiologia: o trinômio regressivo Histrionologia-Dramaturgia-Perdologia; o trinômio evolutivo assistência contígua–assistência próxima–assistência distante.
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Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio / desequilíbrio; o antagonismo autocoerência / autoincoerência; o antagonismo autodecisão mentalsomática / comportamento psicossomático; o antagonismo explicitação / acobertamento; o antagonismo Harmoniologia / Desarmoniologia.
Paradoxologia: o paradoxo antievolutivo do bifrontismo comportamental.
Politicologia: a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a cognofilia; a neofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a evolucioteca; a maxiproexoteca; a prioroteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Pseudologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Psicossomatologia; a Autocogniciologia; a Autoconscienciometrologia;
a Maxiproexologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; as testemunhas extrafísicas onipresentes.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o 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 parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; os atores na vida cotidiana.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a 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 parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; as atrizes na vida cotidiana.
Hominologia: o Homo sapiens harmonius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens
perdonator; o Homo sapiens epicentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pseudo-harmonia mínima = a envolvendo duas pessoas evolutivamente
afins; pseudo-harmonia média = a envolvendo 3 pessoas evolutivamente afins; pseudo-harmonia
máxima = a envolvendo o grupo amplo de pessoas evolutivamente afins.
Culturologia: a cultura da Harmoniologia Grupal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

Enciclopédia da Conscienciologia

18565

trais, evidenciando relação estreita com a pseudo-harmonia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Aglutinação: Harmoniologia; Neutro.
03. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
05. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
07. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
08. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
10. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA PSEUDO-HARMONIA PREJUDICA
A CONVIVÊNCIA DAS PESSOAS, ENTRAVA O DESENVOLVIMENTO DA MAXIPROÉXIS E DETERIORA O HOLOPENSENE GRUPAL PELA EVOCAÇÃO DOS ASSEDIADORES.
Questionologia. A condição da pseudo-harmonia afeta você, leitor ou leitora, de algum
modo? Em quais injunções?
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PSEUDOIMPERTURBABILIDADE
(AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudoimperturbabilidade é a condição, atitude ou estado da conscin,
homem ou mulher, resultante da reação de reprimir ou inibir as respostas emocionais, principalmente nos enfrentamentos sociais, na tentativa de mostrar-se imperturbável ou inabalável.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O termo imperturbável provém do idioma Latim, imperturbabilis, “quem não se perturba;
o que não se põe em desordem”, constituído pelo prefixo in, “negação; privação”, e perturbabilis,
derivado de perturbare, “perturbar; por em grande desordem; amotinar; confundir; perturbar o espírito; agitar; comover”, e este de turbare, “alvorotar; perseguir; acossar; matar; transtornar o corpo e o espírito; perturbar (o juízo); mover-se com força”. As palavras imperturbável e imperturbabilidade surgiram no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Falsa imperturbabilidade. 2. Pseudoinabalabilidade. 3. Pseudopacificação íntima. 4. Máscara de imperturbabilidade. 5. Irritabilidade surda.
Neologia. O termo pseudoimperturbabilidade e as duas expressões compostas pseudoimperturbabilidade trivial e pseudoimperturbabilidade complexa são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Imperturbabilidade. 2. Inabalabilidade sadia. 3. Inexcitabilidade.
4. Pacificação íntima.
Estrangeirismologia: o corte na chain reaction; o Reeducandarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da autocogniscibilidade despertológica.
Coloquiologia: a antipodia por fora bela viola, por dentro pão bolorento; o esforço para
não dar o braço a torcer; a serenidade para inglês ver.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos, pertinentes ao tema:
1. “Autoimperturbabilidade. O mundo exterior não deve afetar você, exceto quando
o motivo seja a interassistencialidade. Contudo, afetar-se pela sensibilidade com a imaturidade
alheia não implica em perturbar-se pensenicamente. As mãos não podem tremer ao serem estendidas nas tarefas da interassistencialidade”. “Toda condição de autoimperturbabilidade advém de
alguma antiga autoturbulência que foi domesticada pouco a pouco ou paulatinamente”. “Você
vale a sua imperturbabilidade”.
2. “Minicólera. Se alguma coisa mínima ainda provoca a cólera em você, mesmo que
seja a cólera surda, não demonstrada ostensivamente nem com irritabilidade exposta, pode estar
certo de que você ainda está muito longe da autoimperturbabilidade cosmoética”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproteção emocional; a autorreflexão sobre
os pensenes autodefensivos; os egopensenes; a egopensenidade; a reestruturação da matriz pensênica; o controle sadio da autopensenidade; os autopensenes predisponentes à autopacificação; os
autopensenes carregados no pen; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; as recins necessárias para a conquista da autoortopenenização; o holopensene pessoal da Autodesassediologia.
Fatologia: a pseudoimperturbabilidade; a repressão da emotividade; o enfrentamento repressivo; a esquiva da emoção para enxergar-se imperturbável; a atitude politicamente correta;
a autopesquisa das reações de repressão dos autopertúrbios; a identificação dos próprios senti-
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mentos; o orgulho; o fechadismo; a insatisfação silenciosa; a cobrança oculta; o mascaramento da
autoculpa; a fuga branca; as reivindicações mudas; as carências sublimadas; os incômodos pessoais não demonstrados; a paciência aparente; o silêncio omissivo; a dúvida não explicitada; a autodesestabilização camuflada; o conflito íntimo surdo; a ruminação autassediante; a autodefesa não
explícita; a indignação silenciosa; a vida a medo; a educação autocastrante; as ações para desfazer
os bagulhos emocionais; a autorrepressão sutil ainda desapercebida; o ansiosismo inescondível;
o desenvolvimento da inteligência emocional; a mitridatização gradual quanto aos emocionalismos; o ato de não deixar a adversidade abater a automotivação; a admissão dos próprios erros
sem drama; a desdramatização dos trafares; o emprego útil dos trafores; a superação da autestima
baixa; o autesforço em prol da autocriticidade racional; o apaziguamento autoconsciente do próprio ego; a saída da acomodação na zona de conforto; a abertura ao vanguardismo no aqui-agora-já; o desenvolvimento da auto e heterocrítica cosmoética; a atualização dos valores pessoais;
o despojamento lúcido à autexposição; a eliminação das incoerências; a gradação da anticonflitividade; o autoposicionamento cosmoético; o ônus do não; o ônus do sim; a autexpressão autêntica; a comunicabilidade objetiva e clara; a autotransparência; a autoliderança cosmoética; a comquista da autoimperturbabilidade sem melifluosidade; a importância da autocontenção sem murmurinho interno; o autocontrole necessário; o megautodestravamento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desperdício de
energia consciencial no enfrentamento repressivo; a intoxicação energética gerada pela pseudoimperturbabilidade; o chamariz de consciexes patológicas; a força presencial enfraquecida; o ato de
ficar alerta para as interferências extrafísicas; a necessária ampliação da autossegurança parapsíquica; a urgência quanto ao desenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático; a despertez para
os engendramentos extrafísicos dos fatos e parafatos; a holosfera energética pessoal desnudando
os bastidores da conscin; a evitação do heterassédio pelo corte imediato de autassédio; a isca humana lúcida enquanto condição assistencial; a autoconfiança parapsíquica; o microuniverso multidimensional lúcido; a qualificação da imperturbabilidade na prática da tenepes; a premência do
aprendizado de ser minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo insatisfação-ansiedade; o sinergismo autorrepressão–
–ambiente repressor; o sinergismo autossegurança-imperturbabilidade.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo profilaxia do autengano.
Tecnologia: a técnica da listagem dos fatores desencadeantes da autorrepressão; a técnica da autorreeducação emocional; a técnica da checagem holossomática; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do sobrepairamento analítico; as técnicas energéticas; a técnica da
constância cosmoética.
Voluntariologia: os estágios de psedoimperturbabilidade sutis do voluntário conscienciólogo na conquista da desperticidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o trio de laboratórios
conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo, Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível
da Despertologia.
Efeitologia: o efeito da pseudoimperturbabilidade na procrastinação da desperticidade.
Neossinapsologia: a pseudoimperturbabilidade bloqueando as neossinapses pró-desperticidade; a necessidade das neossinapses depurativas na condição da autoimperturbabilidade.
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Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação.
Enumerologia: a pseudorracionalidade; o pseudoaltruísmo; o pseudossobrepairamento;
a pseudopacificação íntima; a pseudo-harmonia; a pseudodesperticidade; o pseudoepicentrismo.
Binomiologia: o binômio realidade-idealização; o binômio orgulho-timidez; o binômio
raiva-medo; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio admiração-discordância; o binômio abertismo-racionalidade; o binômio sustentabilidade energética–refratariedade cosmoética.
Interaciologia: o declive da interação impaciência-egoísmo; o ocaso da interação ruminação mental–intoxicação energética; a interação autoconhecimento-heteroconhecimento; a interação coerência intrafísica–coerência extrafísica; a interação flexibilidade-firmeza; a interação
conduta desarmada–parapsiquismo; a interação intencionalidade sadia–interassistencialidade.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo autodepuração intraconsciencial–autodepuração extraconsciencial; o crescendo afetividade-megafraternidade-transafetividade.
Trinomiologia: a superação do trinômio vitimização-fragilização-manipulação; a eliminação do trinômio egoísmo-soberba-orgulho; o trinômio investigação-ponderação-metarreflexão; o trinômio experiência-racionalidade-acerto; o trinômio autorreflexão-autocrítica-autabsolutismo; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio autodesperticidade-autoimperturbabilidade-autosserenidade sendo a megameta evoluciológica insubstituível.
Polinomiologia: a conquista dos sinais etológicos do polinômio antiemotividade-racionalidade-imperturbabilidade-anticonflitividade.
Antagonismologia: o antagonismo autoimperturbabilidade / enfrentamento repressivo;
o antagonismo autabnegação / autovitimização; o antagonismo acolhimento / belicismo; o antagonismo refrear emoção / reprimir emoção; o antagonismo indignação raivosa / indignação cosmoética; o antagonismo abdicação cosmoética / submissão anticosmoética; o antagonismo silêncio autodepreciativo / autoposicionamento despertológico.
Paradoxologia: o paradoxo de o emprego da veemência necessária no ato do desassédio poder aparentar irritabilidade em assistente imperturbável; o paradoxo de a pessoa com aparência afável, calma e sorridente poder estar em turbulência interna (pseudoimperturbabilidade);
o paradoxo serenidade facial com energia nociva; o paradoxo de quanto mais expor e reciclar os
trafares, mais aumenta a chance de empregar os trafores; o paradoxo da coerência com o erro.
Politicologia: a assistenciocracia.
Legislogia: a lei da generalização da experiência.
Fobiologia: a decidofobia; a heterocriticofobia; a neofobia; a tanatofobia; a sociofobia;
a xenofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da insegurança.
Mitologia: o mito de a aparência ser tudo.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a criticoteca; a conscienciometroteca; a profilaticoteca; a volicioteca; a recexoteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Autenganologia; a Antidespertologia; a Eufemismologia; a Antiassistenciologia; a Vivenciologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Autocoerenciologia; a Ortoconviviologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pré-desperta; a isca humana inconsciente; a pessoa emocional;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o dissimulado; o reprimido; o inseguro; o inibido; o simpático; o fingido; o autenganado; o ansioso; o incoerente; o manipulador; o algoz de si mesmo; o evoluciente;
o autopesquisador; o autoconscienciômetra; o reaprendente; o voluntário; o tenepessista.
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Femininologia: a dissimulada; a reprimida; a insegura; a inibida; a simpática; a fingida;
a autenganada; a ansiosa; a incoerente; a manipuladora; a algoz de si mesma; a evoluciente; a autopesquisadora; a autoconscienciômetra; a reaprendente; a voluntária; a tenepessista.
Hominologia: o Homo sapiens inexpertus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens
aprioristicus; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens imperturbabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: pseudoimperturbabilidade trivial = o estado da conscin excessivamente
polida em consequência da educação rígida e castradora, simulando serenidade perante a quem
nutre antipatia e sente desconforto; pseudoimperturbabilidade complexa = o estado da conscin parapsíquica ainda imatura, simulando serenidade perante a quem identifica incompatibilidade energética e sente pertúrbio.
Culturologia: os condicionamentos socioculturais de autodefesa.
Holomaturescência. Pelo enfoque da Evoluciologia, no périplo evolutivo do vírus ao
Serenão, a consciência amadurece paulatinamente a partir de muito esforço pessoal. Na transição
das reações emocionais do enfrentamento autorrepressivo para o estado mentalsomático da autoconsciência inabalável e em harmonia plena diante de quaisquer contextos, intra e extrafísicos,
ocorrem parênteses patológicos de pseudoimperturbabilidade.
Autoconscienciometria. Atinente à Autopesquisologia, importa ao intermissivista interessado identificar as causas e também os dividendos nosológicos da manutenção da pseudoimperturbabilidade, mesmo sendo sutis e / ou residuais.
Profilaxia. Considerando a Intraconscienciologia, eis, em ordem alfabética, 7 exemplos
de atitudes capazes de mitridatizar as reações emocionais, favorecendo o intermissivista interessado quanto à autossustentabilidade da imperturbabilidade:
1. Amparabilidade: assumir a condição de amparabilidade, ampliando a autabnegação
lúcida e cosmoética.
2. Antiofensividade: assumir o paradever de respeitar qualquer forma de vida, ampliando a autoconsciencialidade paradireitológica.
3. Assistencialidade: assumir a condição de assistente permanente, ampliando o autaprendizado em lidar com as carências alheias.
4. Autequilíbrio: assumir a manutenção do equilíbrio íntimo, ampliando o autodomínio
lúcido a qualquer hora e a qualquer momento.
5. Autocentramento: assumir o cumprimento dinâmico da proéxis, ampliando a autorganização, a racionalidade, a autoconfiança e a autocosmoética.
6. Autodeterminação: assumir a qualificação das próprias decisões, ampliando as autorreflexões e predispondo-se às reciclagens.
7. Desperticidade: assumir a meta da desperticidade, ampliando a teática da inteligência evolutiva (IE).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudoimperturbabilidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Autopesquisa da imperturbabilidade: Autevoluciologia; Homeostático.
Autoultimato cosmoético: Megadecidologia; Homeostático.
Cabeça fria: Harmonopensenologia; Homeostático.
Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
Hostilidade reprimida: Psicossomatologia; Nosográfico.
Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
Megafenomenologia na desperticidade: Despertologia; Homeostático.
Prurido consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Pseudo-harmonia: Harmoniologia; Neutro.
Reação equilibrada: Psicossomatologia; Homeostático.

A TEÁTICA DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA EXIGE AUTESFORÇO CONTÍNUO DO INTERMISSIVISTA PARA ELIMINAR
REAÇÕES EMOCIONAIS DE PSEUDOIMPERTURBABILIDADE
E AUFERIR O MARCO EVOLUTIVO DA DESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica episódios de pseudoimperturbabilidade? Em caso afirmativo, quais providências vem adotando para eliminar tais autenganos?
Bibliografia Específica:
1. Cabral, Álvaro; & Nick, Eva; Dicionário Técnico de Psicologia; Dicionário; 350 p.; 11 cronologias;
2 enus.; 1 esquema; 10 fórmulas; glos. 2.473 termos; 1 gráf.; 1 ilus.; 66 siglas; 15 tabs.; 23 x 16 cm; br.; 14ª Ed.; 3ª reimp.;
Cultrix; São Paulo, SP; 2006; páginas 131 e 295.
2. Steiner, Alexander; Orgulho: Agente Dificultador da Autoevolução; Artigo; Saúde Consciencial; Revista;
Anuário; Ano I; N. 1; 1 E-mail; 19 enus.; 2 tabs.; 7 técnicas; 1 filme; 15 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 128 a 138.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.;
Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos.
6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 199,
200, 1.050 e 1.086.

R. N.
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PSEUDOINDIGNIDADE
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudoindignidade é a ação, conduta ou ideia considerada, equivocadamente, como indigna, vexaminosa, degradante ou inferiorizante, notadamente pelas conscins de
julgamento distorcido pelo autotrafar do orgulho, quando, de fato, é exemplo cosmoético de modéstia, autorrealismo, autenfrentamento, autodespojamento e / ou abertismo consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O vocábulo indignidade vem do idioma Latim, indignitas, “indignidade”. Surgiu no Século
XVII.
Sinonimologia: 1. Falsa indignidade. 2. Pseudovexame exemplar. 3. Despudor impactoterapêutico. 4. Autodesconstrução recicladora. 5. Prova da modéstia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo dignidade:
autodignidade; autodignificação; condigna; condignidade; condigno; digna; dignação; dignar;
dignificação; dignificador; dignificante; dignificar; dignitário; digno; fidedigna; fidedignidade;
fidedigno; indigna; indignação; indignada; indignado; indignar; indignativo; indignidade; indigno; infidedigna; infidedignidade; infidedigno; paradignidade; pseudodignidade; pseudoindignidade.
Neologia. Os 3 vocábulos pseudoindignidade, minipseudoindignidade e maxipseudoindignidade são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 01. Indignidade indefensável. 02. Autodegradação. 03. Autovitimização. 04. Autoinferiorização. 05. Autestigmatização. 06. Autexposição autopromotora. 07. Falsa
modéstia. 08. Desonra. 09. Infâmia. 10. Ignomínia.
Estrangeirismologia: a posição social do minus inter pares; a mens sibia conscia recti;
o subjicere alicui verbo duas res; o maya das aparências humanas; a atitude afrontosa aos interesses dos defensores do status quo; a perda da aura popularis; a presença do livro pessoal no Index
Librorum Prohibitorum; o mea culpa em público.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à convivialidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Indignidade:
julgamento social.
Citaciologia. Eis 3 citações relacionadas ao tema: – Sou homem: nada do que é humano
me é estranho (Publio Terêncio Afro, 195–159 a.e.c.). Nossa maior glória não consiste em jamais
cair, mas sim em nos erguermos toda vez que caímos (Oliver Goldsmith, 1730–1774). Nossa maior fraqueza é o grande temor de parecermos fracos (Jacques-Bénigne Bossuet, 1627–1704).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoincorruptibilidade convivencial; a autortopensenização governando a manifestação pessoal cosmoética, mesmo quando criticada socialmente; a manutenção da retilinearidade autopensênica ante as adversidades; os recexopensenes;
a recexopensenidade; a autocrítica carregada no pen; as heterocríticas recebidas carregadas no
sen; as diferentes causas do pensene de indignação; a autopensenidade apriorística das conscins
orgulhosas; os contrapensenes; a autodeterminação diante da contrapensenidade alheia.
Fatologia: a pseudoindignidade; a autodegradação aparente; a descensão cosmoética;
a exposição tarística dos autotrafares; a autocobaiagem interassistencial; o autossascrifício cosmoético; a reperspectivação, sob o crivo da Evoluciologia, da nobreza e da baixeza das manifesta-
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ções conscienciais; as indignidades inevitáveis da condição humana; a desdramatização dos autotrafares; a assunção pública, sem autovitimizações, das fissuras da própria personalidade; a experiência de ser malvisto aos olhos das conscins e bem visto aos paraolhos das consciexes amparadoras; a estigmatização social pró-evolutiva; a crise de crescimento necessária para desinflar
o egão; as circunstâncias oportunas para o egocídio; os pedágios sociais necessários para aprofundar a recin; o orgulho posto à prova; a invulnerabilidade quanto à opinião pública; a superação da
necessidade de defender a autoimagem protetora; a substituição dos convencionalismos pelos valores evolutivos; o esforço autassediador em manter a dignidade a qualquer preço; o excesso de
amor-próprio atravancando a reciclagem existencial prioritária; a postura de assumir pagar o preço pelas próprias falhas; a autorresponsabilização pelas autoomissões; a confissão do erro até então acobertado; a autossinceridade cosmoética estarrecedora; as companhias autocorruptas julgando o afastamento do colega enquanto deslealdade; a tares cosmoética considerada, por alguns,
ofensiva; a convivência com as incompreensões alheias; o ato de colocar-se no nível do assistido;
a interassistência horizontal; a assistência vertical, de baixo para cima; o hábito de jogar com
carta a menos nas interações conscienciais; o erro intencional assistencial; a renúncia cosmoética
ao direito de defesa; o enfrentamento da autoinsegurança evolutiva; o autodomínio dos instintos
sociais do animal humano; a autoconscientização quanto à própria realidade consciencial; a autossuficiência evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética parapsíquica pessoal auxiliando na superação das adversidades; a projeção vexaminosa; a retrocognição sadia das ações patológicas do passado pessoal; a autodefesa espontânea dos heterassédios
extrafísicos de quem não tem nada para esconder; os pedágios parapsíquicos necessários para
o desassédio extrafísico; os parafatos sendo os melhores indicadores para aferir o valor cosmoético dos atos humanos; a paradignidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autocosmoética-autenticidade; o sinergismo intencionalidade-amparabilidade; o sinergismo obnubilador poder-orgulho-vaidade.
Principiologia: a prevalência dos princípios pessoais cosmoéticos sobre as condutas socialmente valorizadas; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da cobaiagem interconsciencial; o princípio da inexistência de privilégios evolutivos; o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Codigologia: a autossinceridade como temática difundida em todo o código pessoal de
Cosmoética (CPC); a imprescindível coerência entre a intencionalidade e o código pessoal de
Cosmoética; o código grupal de Cosmoética (CGC) das conscins lúcidas intermissivistas.
Teoriologia: a teática do auto e do heterodesassédio; a teoria da inteligência evolutiva
(IE); a amortização dos endividamentos da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da interpretação; a teática da recin; as teorias da Justiça; as teorias da Parassociologia.
Tecnologia: a banana technique; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da reciclagem da autoimagem cronificada; a técnica da chapa quente evolutiva; a autaplicação das técnicas conscienciométricas; a técnica do reerguimento cosmoético; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico exemplarista.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
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Efeitologia: os efeitos interassistenciais de expor, com autodiscernimento, as próprias
deficiências; os efeitos regressivos do orgulho dificultando a interassistência; os efeitos evolutivos da vitimização não cavada.
Neossinapsologia: as neossinapses enquanto fruto da vivência da descensão cosmoética; as neossinapses decorrentes da renúncia cosmoética.
Enumerologia: o anonimato célebre (Serenão); a desonra honrosa (objeção de consciência); a humilhação reciclogênica (Cosmoética Destrutiva); a ignorância sábia (histrionismo);
a indecência tarística (banana technique); a indistinção distinta (infiltrado cosmoético); a queda
ascendente (descensão cosmoética); o vexame meritório (projeção vexaminosa).
Binomiologia: o binômio forma-conteúdo; o binômio ser–não parecer; o binômio indignação-preconceito; o binômio elitista pseudodignidade-vaidade; o binômio nosográfico orgulho-autodesconhecimento; o binômio homeostático modéstia-autocognição; o binômio pseudoindignidade humana–dignidade consciencial; o binômio crise-crescimento.
Interaciologia: a interação defesa da pseudodignidade–defesa do orgulho; a interação
pseudoindignidade-modéstia; a interação autoimperdoamento-heteroperdoamento; a interação
autocrítica-heterocrítica; a interação sentimento de indignação–sentimento de injustiça.
Crescendologia: o crescendo raiva-ressentimento-indignação; o crescendo heterocrítica-julgamento-exclusão; o crescendo discordância-desaprovação-difamação; o crescendo respeito-dignidade-maxifraternismo-autotransafetividade.
Trinomiologia: o trinômio ascensão-queda-reerguimento; a indignação anticosmoética
com a perda do trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio vergonha-constrangimento-autoculpa.
Antagonismologia: o antagonismo falsa indignidade / indignidade anticosmoética;
o antagonismo defesa espúria da autodignidade / defesa cosmoética da dignidade alheia;
o antagonismo autoinsegurança arrogante / autossegurança modesta; o antagonismo orgulho
/ autocrítica.
Paradoxologia: o paradoxo de a defesa indiscriminada da dignidade pessoal poder tornar a conscin indigna da assistência de amparador de função.
Politicologia: a vulgocracia; a oclocracia; o crescendo da aristocracia para a democracia;
a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Filiologia: a recexofilia; a verbaciofilia.
Fobiologia: a criticofobia; o medo de assumir as próprias falhas.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da insegurança pessoal;
a síndrome da distorção da realidade; a síndrome do ostracismo; a síndrome da ectopia afetiva
(SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do justiceiro.
Maniologia: a mania de criticar sem antes ponderar sobre todas as variáveis do caso.
Mitologia: a autodesmitificação.
Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a criticoteca; a recexoteca; a polemoteca; a coerencioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Autexperimentologia; a Paraconviviologia;
a Parassociologia; a Autocriteriologia; a Exemplologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autocrítica; a pessoa autêntica; a personalidade histriônica;
a conscin-cobaia; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o indignado; o impopular; o desacreditado; o desonrado; o infamado;
o incompreendido; o dignitário; o orgulhoso; o julgador; o conviviólogo; o compassageiro evolutivo; o exemplarista; o pré-serenão vulgar; o homem de ação; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o comunicólogo; o completista; o agente retrocognitor; o conscienciômetra;
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o consciencioterapeuta; o duplista; o verbetógrafo; o amparador intrafísico; o epicon lúcido; o escritor; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o ofiexista; o macrossômata;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o proexista; o atacadista consciencial; o amparador; o conscienciólogo; o evoluciólogo; o infiltrado cosmoético;
o Serenão idiota.
Femininologia: a indignada; a impopular; a desacreditada; a desonrada; a infamada;
a incompreendida; a dignitária; a orgulhosa; a julgadora; a convivióloga; a compassageira evolutiva; a exemplarista; a pré-serenona vulgar; a mulher de ação; a autodecisora; a intermissivista;
a cognopolita; a comunicóloga; a completista; a agente retrocognitora; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a duplista; a verbetógrafa; a amparadora intrafísica; a epicon lúcida; a escritora; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a ofiexista; a macrossômata;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a proexista; a atacadista consciencial; a amparadora; a consciencióloga; a evolucióloga; a infiltrada cosmoética; a Serenona idiota.
Hominologia: o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens convictus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens autossufficiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipseudoindignidade = a exposição pública, exemplarista, do autominitrafar somático; maxipseudoindignidade = a exposição pública, exemplarista, do automegatrafar
holobiográfico.
Culturologia: a justificação espúria das condutas anticosmoéticas embasadas na teoria
do relativismo cultural; a paracultura das comunexes evoluídas.
Errologia. Sob a análise da Parassociologia, mesmo com boa intenção, quem critica
a manifestação alheia sem avaliar os parafatos e, somente com base nos valores morais dominantes na Socin, em geral, muito aquém da Cosmoeticologia, ainda está demasiadamente propenso
a cometer injustiças e erros grosseiros de julgamento.
Megaerrologia. Erra ainda mais quem embasa as heterocríticas às condutas e ideias dos
outros pela lente deturpada do orgulho e dos preconceitos sociais.
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
25 ações, condutas ou posicionamentos cosmoéticos, avaliados equivocadamente como indignos,
vexaminosos, degradantes ou inferiorizantes pelas conscins de julgamento distorcido pelo trafar
do orgulho:
01. Abnegaciologia. Atuar em trabalhos assistenciais nas regiões intrafísicas degradadas, ou mesmo na Baratrosfera, na condição de infiltrado cosmoético.
02. Amparologia. Ser coadjuvante secundário no sucesso alheio.
03. Autenfrentamentologia. Estar em situação adversa ou desvantajosa, sem tentar recorrer à justificações ou autovitimizações.
04. Autocogniciologia. Reconhecer as próprias ignorâncias multímodas.
05. Autoconscienciometrologia. Ser conscin-cobaia autoconsciente sobre comportamento já superado, contudo exemplo a ser evitado.
06. Autodiscernimentologia. Colocar-se por baixo, quando necessário, em função das
demandas interassistenciais.
07. Automaxidissidenciologia. Decidir-se pela maxidissidência ideológica e enfrentar
a incompreensão, em massa, dos antigos colegas.
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08. Comunicologia. Usar de linguajar simples, gírias e até mesmo, em certos contextos,
palavras de baixo calão, com o intuito de se aproximar do nível do assistido.
09. Conscienciometrologia. Admitir, pacificamente, a superioridade de colega, homem
ou mulher, em determinada linha cognitiva.
10. Experimentologia. Assumir, sem melindres, a condição de repetente, quando este
for o caso.
11. Heterocriticologia. Acolher, de bom grado, a heterocrítica justa, mesmo aquela recebida em público.
12. Holomaturologia. Optar por declinar de homenagens e honrarias.
13. Humorismologia. Pagar o mico mantendo o bom humor.
14. Impactoterapia. Chocar as conscins puritanas com a ironia da banana technique.
15. Interassistenciologia. Permitir-se ser assistido, inclusive pelo próprio assistido.
16. Liderologia. Colaborar com afinco nos empreendimentos interassistenciais, independentemente da condição pessoal de líder ou liderado.
17. Pacifismologia. Recusar participar de quaisquer conflitos armados pela objeção de
consciência, mesmo sendo considerado covarde pelos pares.
18. Paraeducaciologia. Dispor-se a aprender com qualquer pessoa, desde a consciênçula até ao Serenão.
19. Patologia. Admitir em público doença debilitante ou embaraçosa.
20. Perdologia. Aceitar as perdas, contar os prejuízos e corrigir a rota evolutiva.
21. Potenciologia. Exercer atividades aquém da própria capacidade ou formação, em
prol da coletividade no momento evolutivo.
22. Proexologia. Portar corpo humano deficiente em função das cláusulas da programação existencial.
23. Questionologia. Perguntar quando não entender, sem temer a autexposição intelectual.
24. Recexologia. Recomeçar “do zero” e não persistir nas escolhas equivocadas.
25. Trafarologia. Expor os próprios trafares quando as injunções assistenciais assim
o exigirem.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudoindignidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Análise tendenciosa: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
06. Banana technique: Comunicologia; Neutro.
07. Centrifugação do egão: Egologia; Homeostático.
08. Estigma autobiográfico: Psicossomatologia; Nosográfico.
09. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
10. Juízo de valor: Heterocriticologia; Neutro.
11. Moldura: Evoluciologia; Neutro.
12. Orgulho teimoso: Perdologia; Nosográfico.
13. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
14. Prova do orgulho: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
15. Vaidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
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NÃO RARO, A CONDUTA PESSOAL DIGNA, FUNDAMENTADA EM VALORES COSMOÉTICOS, É MAL INTERPRETADA PELA OPINIÃO PÚBLICA. OS JULGAMENTOS MORAIS ESTÃO ENTRE OS MAIS SUSCETÍVEIS A ERROS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, com base em quais valores fundamenta as heterocríticas pessoais quanto aos comportamentos alheios? Como reage às inevitáveis malinterpretações dos compassageiros evolutivos quanto à dignidade das ações, condutas e ideias pessoais?
Filmografia Específica:
1. O Outro Lado da Nobreza. Título Original: Restoration. País: Estados Unidos; & Reino Unido. Data:
1995. Duração: 113 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; & Latim. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Michael Hoffman. Elenco: Robert Downey Jr.; Meg Ryan; Sam Neill; Hugh Grant; Polly Walker; David Thewlis; & Ian McKellen. Produção: Sarah Black; Cary Brokaw; & Andy Paterson. Desenho de Produção:
Eugenio Zanetti. Direção de Arte: Jonathan Lee; & Lucy Richardson. Roteiro: Rupert Walters, com base na obra de Rose Termain. Fotografia: Oliver Stapleton. Música: James Newton Howard. Montagem: Garth Craven. Cenografia:
Mark Jury; & Eugenio Zanetti. Efeitos Especiais: Animated Extras; Cinesite (Hollywood); Westbury Design & Optical;
& Westbury Design. Companhia: Avenue Pictures Productions; Miramax Films; Segue Productions; & The Oxford Film
Company. Outros dados: Vencedor dos Oscars de melhor figurino e melhor direção de arte. Sinopse: Inglaterra, 1660.
Carlos II sobe ao trono após o terror do governo de Oliver Cromwell. Neste cenário da Restauração, jovem estudante de
Medicina experimenta guinada radical na vida, após ser convidado a fazer parte da corte.
2. Quase Deuses. Título Original: Something the Lord Made. País: Estados Unidos. Data: 2004. Duração:
110 min. Gênero: Drama. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção:
Joseph Sargent. Elenco: Alan Rickman; Mos Def; Kyra Sedgwick; Gabrielle Union; & Merrit Wever. Produção: David
Madden; Eric Hetzel; Irving Sorkin; Julian Krainin Mike Drake; & Robert W. Cort. Desenho de Produção: Vicent
Peranio. Direção de Arte: Halina Gebarowicz. Roteiro: Peter Silverman & Robert Caswell, com base em história real.
Fotografia: Donald M. Morgan. Música: James Newton Howard. Figurino: Karyn Wagner. Efeitos Especiais: Hank
Atterbury. Companhia: HBO Television Movies. Sinopse: Alfred Blalock (1899-1964), cardiologista, contrata Thomas,
talentoso marceneiro e construtor de ferramentas, afroamericano com esplêndida habilidade manual para cirurgia. Em
1941, Blalock e Thomas decidem pesquisar a cura da síndrome dos bebês azuis e inventam a técnica da cirurgia cardíaca
de bypass. Após testes em cães, o seu primeiro paciente é o bebê Eileen, quem certamente morreria sem a cirurgia. A primeira cirurgia cardíaca do mundo é um sucesso, mas a participação de Thomas não é reconhecida socialmente.
Bibliografia Específica:
1. Rachels, James; Os Elementos da Filosofia da Moral; 282 p.; 14 seções; 66 caps.; glos. 509 termos; alf.;
22,5 x 16; enc.; Manole; Barueri, SP; 2006; página 18.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 589.
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RESPONSABILIDADE
(PROEXOLOGIA)

INTERMISSIVISTA

I. Conformática
Definologia. A pseudoisenção da responsabilidade intermissivista é a condição falsa,
equivocada e errônea de a conscin, homem ou mulher, considerar a possibilidade de livrar-se, eximir-se ou desobrigar-se das responsabilidades quanto aos méritos adquiridos ao longo da seriéxis
e aos paradeveres assumidos no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático vinculados à consecução
da autoproéxis enquanto minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. A palavra isenção vem do idioma Latim, exemptio, “isentar; ação de tirar; ação de impedir
que alguém compareça”. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição auto vem do idioma
Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo responsável é adaptação do idioma Francês,
responsable, “que garante; que responde”, derivado do idioma Latim, responsus, de respondere,
“afirmar; assegurar; responder; afiançar; prometer; apresentar- se; comparecer”. Apareceu no Século XVIII. A palavra responsabilidade surgiu no Século XIX. O prefixo inter deriva também do
idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo missão provém igualmente do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de missum, supino
de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apareceu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Pseudodesobrigação intermissivista. 2. Suposta isenção do paracompromisso intermissivo. 3. Falsa isenção da paraobrigação intermissivista. 4. Aparente isenção do
paracomprometimento intermissivista.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo isenção: isenta; isentada; isentado; isentar; isentidão; isentiva; isentivo; isento; pseudoisenção.
Neologia. As 3 expressões compostas pseudoisenção da responsabilidade intermissivista; pseudoisenção da responsabilidade intermissivista branda e pseudoisenção da responsabilidade intermissivista grave são neologismos técnicos da Proexologia.
Antonimologia: 1. Assunção da responsabilidade intermissivista. 2. Assunção proexológica. 3. Autocompromisso intermissivo. 4. Paradever intermissivo.
Estrangeirismologia: a inaceitação dos feedbaks traforistas; a perda da condição de leader interassistencial em próxima intermissão; o loss proexológico; o penalty aplicado a si mesmo;
o burden da irresponsabilidade egoica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta de autodiscernimento quanto ao emprego da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Comandemos nossos destinos. Tenhamos intenções verdadeiras. Aceitemos nossas responsabilidades. Ampliemos nossa visão. Apliquemos nossos trafores. Existem tarefas obrigatórias. Recompensemos
os méritos. Tempo é proéxis.
Citaciologia. “A única maneira de não cometer erros é fazendo nada. Este, no entanto,
é um dos maiores erros que se poderia cometer em toda uma existência”. “Saber o que é correto
e não o fazer é falta de coragem” (Confúcio, 551–479 a.e.c.). “Uma vida não questionada não merece ser vivida” (Platão, 428–347 a.e.c.).
Proverbiologia. Eis provérbio popular relativo ao tema: – Quem estuda e não pratica
o que aprendeu é igual ao homem que lavra e não semeia.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “CI. A conscin intermissivista não deve esquecer do CI que cursou”.
2. “Isenção. A conscin intermissivista, em tese, não tem mais direitos a reclamar, mas
somente deveres a cumprir. Já foi privilegiada ao participar do Curso Intermissivo (CI) e, por is-
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so, deve abrir mão ao máximo de seus posicionamentos egoicos, sobrepairar os conflitos alheios
e assistir aos outros como puder”.
3. “Responsabilidade. A responsabilidade é o que a pessoa faz em decorrência do que
ela conhece”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da responsabilidade intermissivista; o holopensene
proexista; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; o holopensene do propósito evolutivo.
Fatologia: a pseudoisenção da responsabilidade intermissivista; a autofuga da tarefa intermissivista; o descumprimento proexológico; a inumação dos aprendizados interassistenciais
proexistas; a autodesistência proexológica; o medo de ser feliz na consecução da proéxis; o ato de
buscar informações somente por curiosidade; o desvio dos autenfrentamentos das verdades explícitas; a fuga das autorreciclagens; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); a renúncia da oportunidade evolutiva conscienciológica; as justificativas injustificadas; o trafar sobrepujando o trafor; a autocalúnia desqualificando o próprio trafor; o autengano de o tempo estar à disposição;
o adiamento das decisões; as conclusões amenas; as marcas negativas do passado influenciando
no presente; o potencial desconhecido; as possíveis personalidades em vidas prévias demonstrando trafores inoperantes; as reciclagens das posturas de possíveis personalidades do passado; a verdade vista de frente; o “autempurrão” pontual; a sensação do tempo intrafísico escasso; a escrita
do verbete enquanto ferramenta de autocura; o sabor do avanço proexológico; as ideias inatas;
a visão ampliada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a lógica multidimensional por trás dos parafatos; o aceno dos amparadores extrafísicos dando pistas do trabalho
a ser feito; os amparadores extrafísicos de prontidão à espera do pequeno gesto de assunção da tarefa; o recado implícito nos parafatos; a condição negligenciada de minipeça no Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o taquipsiquismo alavancando o sinergismo identificação-autenfrentamento dos trafares; o sinergismo proexológico dos trafores.
Principiologia: o princípio de a coragem consciencial impulsionar a assunção da proéxis; a aplicação do princípio de quanto maior o aporte maior poder ser a retribuição; o princípio
de a conscientização evolutiva sobrepujar o egocentrismo; o princípio do autesforço evolutivo na
superação do medo da responsabilidade.
Codigologia: o código de conduta do proexista.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da recuperação de cons; a teoria da proéxis.
Tecnologia: a técnica da priorização da responsabilidade intermissiva.
Voluntariologia: o voluntário conscienciológico sustentando os compromissos proexológicos assumidos no CI.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório
conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia;
o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopriorologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Recinologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio
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Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito das recins na consecução da proéxis; o efeito destrutivo do medo
no avanço proexológico; o efeito positivo das decisões autevolutivas; o efeito da abertura consciencial para recins na autoproéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela vontade de evoluir, enquanto minipeça
interassistencial, aceitando novos desafios evolutivos.
Ciclologia: o ciclo do autenfrentamento superando o ciclo estagnador; o ciclo da pensenidade evolutiva; o ciclo das autossuperações; o ciclo evolutivo em espiral descolando-se da circularidade automimética; o ciclo impulsionador de proéxis; a mudança de bloco pensênico após
ciclo patológico de patopensenes recorrentes.
Enumerologia: a ignorância; a incoerência; a desconexão; a incongruência; a insensatez;
a insatisfação; a insegurança.
Binomiologia: o binômio autenfrentamento-autossuperação; o binômio mérito adquirido–responsabilidade auferida; o binômio abrir mão-sobrepairar; o binômio liberdade-responsabilidade.
Interaciologia: a interação fertilização recinológica–fruto proexológico.
Crescendologia: o crescendo nosográfico pusilanimidade antiproexológica–incompléxis; o crescendo nosográfico resistência egoica–desistência evolutiva; o crescendo evolutivo
conscin descomprometida–conscin reciclante–conscin minipeça.
Trinomiologia: o trinômio querer-fazer-alcançar; o trinômio baixa autestima–desinteresse–abandono; o trinômio estratégia-foco-resultado; o trinômio autenfrentamento constante–
–autorresistência vencida–evolução incessante; o trinômio autorreconhecimento-autoaprovação-autoconquista; o trinômio autodesconforto momentâneo–autossatisfação vindoura–autoconscientização homeostática.
Polinomiologia: o polinômio recins identificadas–recins urgentes–recins programadas–
–recins monitoradas–recins realizadas.
Antagonismologia: o antagonismo privilégio / desperdício; o antagonismo medo / coragem; o antagonismo irreflexão habitual / autorreflexão recinológica; o antagonismo autojuízo
crítico intermissivo / contrassenso proexológico; o antagonismo alicerce intermissivo / desestabilização proexológica; o antagonismo sintonia intermissiva / ruído intrafísico; o antagonismo
intermissão preparatória / existência intrafísica incompatível.
Paradoxologia: o paradoxo dos exemplos próximos com olhares distantes; o paradoxo
de o suor do reciclante evolutivo “enxugar” as pr prias mazelas; o paradoxo de querer bem a si
próprio se autencantoando nos autenfrentamentos recinológicos; o paradoxo de encontrar a felicidade no autenfrentamento dissaboroso momentâneo.
Politicologia: a meritocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a exemplocracia; a discernimentocracia; a retribuiciocracia; a coerenciocracia.
Legislogia: as leis da proéxis; a lei do maior esforço na consecução da proéxis; a lei de
causa e efeito; a lei do retorno dos investimentos evolutivos; as leis do fluxo cósmico; a lei do
movimento ininterrupto; a lei da retribuição.
Filiologia: a proexofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a interassistenciofilia; a decidofilia;
a reciclofilia; a priorofilia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da pré-derrota; a superação da síndrome da
autossabotagem.
Maniologia: a mania da desvalorização do trafor; a mania de ficar na passividade; a fracassomania; a egomania; a mania de reclamar da ressoma; a mania de deixar para o destino a resolução dos próprios problemas; a mania de empurrar com a barriga.
Mitologia: a eliminação do mito da evolução sem autesforço; o mito da possibilidade de
isentar-se da responsabilidade dos próprios atos.
Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a recinoteca; a teaticoteca; a volicioteca;
a parafenomenoteca; a intermissioteca.
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Interdisciplinologia: a Proexologia; a Desviologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Ortopensenologia; a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Discernimentologia; a Recinologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin comprometida com a proéxis; a conscin altruísta.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens
proexologus; o Homo sapiens completista.
V. Argumentologia
Exemplologia: pseudoisenção da responsabilidade intermissivista branda = aquela decorrente da obnubilação proexológica frente às demandas interprisionais grupocármicas, requerentes de soluções inadiáveis; pseudoisenção da responsabilidade intermissivista grave = aquela
decorrente do medo ou fragilização intraconsciencial frente às recins necessárias, indispensáveis
à assunção da autoproéxis.
Culturologia: a cultura da autodesvalorização; a cultura do desperdício; a cultura do
medo; a cultura da apatia; a cultura da passividade; a cultura de ser coadjuvante de si mesmo;
a cultura da autoproéxis.
Posicionamento. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15
aspectos autolibertadores passíveis à conscin interessada, para soltura das amarras pensênicas da
pseudoisenção da responsabilidade intermissivista.
01. Autexposição exemplarista multidimensional.
02. Autoconscientização intermissiva.
03. Autocrítica cosmoética.
04. Autodedicação parapercepciológica.
05. Autodeterminação evolutiva.
06. Autodiscernimento das prioridades.
07. Autodisciplina ortopensênica.
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12.
13.
14.
15.
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Autoposicionamento cosmoético.
Autorganização de tarefas prioritárias.
Autovaloração traforista.
Gescon mentalsomática interassistencial.
Gratidão intermissiva.
Inteligência evolutiva.
Perseverança autopesquisística conscienciométrica.
Teática recinológica.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudoisenção da responsabilidade intermissivista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Aporte de autoconfiança: Autopesquisologia; Homeostático.
02. Assertividade cosmoética: Experimentologia; Homeostático.
03. Autaceitação parapsíquica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autencantoamento cosmoético: Autodeterminologia; Homeostático.
05. Autocomprometimento: Proexologia; Neutro.
06. Autodecidibilidade: Decidologia; Neutro.
07. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
08. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Intermissivista: Intermissiologia; Homeostático.
10. Irresponsabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
11. Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
12. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
13. Periferia conscienciológica: Proexologia; Nosográfico.
14. Princípio da responsabilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.

AS JUSTIFICATIVAS INFUNDADAS ADVINDAS DA PSEUDOISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE INTERMISSIVISTA PODEM IMPEDIR A MANIFESTAÇÃO DOS ATRIBUTOS ASSISTENCIAIS QUALIFICADOS NO CI PRÉ-RESSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já assumiu a responsabilidade intermissiva
a qual lhe foi conferida? No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual grau
se encontra quanto à proatividade autoproexológica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
334, 929 e 1.457.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 163, 221, 247, 302, 326, 335 e 346.
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PSEUDOLIMITAÇÃO AUTOIMPOSTA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudolimitação autoimposta é a condição restritiva equivocada das potencialidades da conscin, homem ou mulher, estabelecida por si mesma, consciente ou inconscientemente, estagnadora da dinamização da própria evolução e da consecução da proéxis, predispondo à melancolia intrafísica (melin).
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O primeiro elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional,
no Século XIX. O termo limite vem do idioma Latim, limes, “atalho; caminho; estrada; sulco; rastro; limite; divisão; fronteira; trincheira; muralha”. Surgiu no Século XIV. O segundo elemento de
composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra impor
procede do idioma Latim, imponere, “obrigar a; impor”. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Falsa limitação autoimposta. 2. Pseudolimitação autodeterminada.
3. Pseudorrestrição autoimposta. 4. Pseudolimitação autestipulada.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 44 cognatos derivados do vocábulo limitação:
autolimitação; autolimitada; autolimitado; autolimitador; autolimitadora; autolimitante; autolimitar; colimitação; colimitada; colimitado; colimitador; colimitadora; colimitante; colimitar;
colimitável; delimitação; delimitada; delimitado; delimitador; delimitadora; delimitante; delimitar; delimitativa; delimitativo; delimitável; ilimitabilidade; ilimitada; ilimitado; ilimitar; ilimitável; ilimite; limitada; limitado; limitador; limitadora; limitamento; limitante; limitar; limitativa;
limitativo; limitável; limite; limítrofe; pseudolimitação.
Neologia. As 3 expressões compostas pseudolimitação autoimposta, minipseudolimitação autoimposta e maxipseudolimitação autoimposta são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Pseudolimitação heteroimposta. 2. Autolimitação cosmoética.
3. Assunção das potencialidades. 4. Potencial consciencial aplicado.
Estrangeirismologia: a self-sabotage; a closed mind; o hollow profile pessoal; a falta
de upgrade nas realizações; o Trafarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à assunção das próprias potencialidades.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Pseudolimitações: entraves evolutivos.
Coloquiologia. Eis duas expressões populares capazes de elucidar a pseudolimitação autoimposta: o puxar o próprio tapete; o fugir da raia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal trafarista; o padrão pensênico autossabotador; os
pseudopensenes; a pseudopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; as intrusões pensênicas facilitadas pela autodepreciação; as distorções autopensênicas; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da reciclagem intraconsciencial; o ajustamento da retilinearidade
autopensênica.
Fatologia: a pseudolimitação autoimposta; a autopercepção trafarista; a autossabotagem
das potencialidades; o entorpecimento da inteligência evolutiva (IE); a autoimagem distorcida;
a autocrítica exacerbada; o perigo imaginário limitador; o sentimento catastrófico; o uso cronicificado das expressões autolimitantes; as interrogações mortificantes; a capacidade consciencial ociosa; a autossabotagem da força presencial pessoal; as megacarências cronicificadas; os ganhos secundários da zona de conforto; a falta de autodomínio emocional; a inabilidade para lidar com
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a crítica; a resistência às mudanças necessárias; a couraça holossomática; a postura passivo-agressiva; a autocamuflagem anticosmoética; a necessidade patológica da heteraceitação; o foco no loc
externo; a omissão deficitária; o gol contra evolutivo; as autocorrupções limitando a autexperimentação do paradigma consciencial; a inabilidade de apreciar a vida; as perdas das oportunidades evolutivas; a intenção patológica de esconder-se nos bastidores da evolução; a entrada no
acostamento da existência humana; a desaceleração da História Pessoal; a derrapagem evolutiva;
o autengano; a autovitimização; a insegurança íntima; a autagressão; as repressões traumáticas;
o processo paralisante do perfeccionismo; as autotraições; o autembuste; o autoboicote; a autodepreciação; o amedrontamento; a pusilanimidade; a timidez; o autotolhimento; o autorregressismo;
os incompletismos; o abandono dos compromissos proexológicos; a fuga da responsabilidade
decorrente do emprego dos talentos evolutivos; a visão trafarista dificultando a conexão com os
amparadores; a identificação elucidadora dos esquemas cognitivos autolimitantes; a eliminação
das crenças equivocadas sobre si mesmo(a); a superação da fracassomania através da gestão
conscienciológica produtiva; o autodestravamento; a valorização das oportunidades evolutivas;
a autonomia evolutiva; a assunção das potencialidades; a proatividade evolutiva.
Parafatologia: os bloqueios à autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de reconhecimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autolimitação parapsíquica; a autassedialidade; a heterassedialidade; as intoxicações energéticas pelas autopensenidades patológicas; os autotravões multiexistenciais; a subutilização dos aportes multiexistenciais;
a antiprimener; a necessidade da mobilização básica das energias (MBE), ampliando a lucidez para autenfrentamentos sadios; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
as desassimilações energéticas; a paraprofilaxia da autodepreciação através da manutenção do holopensene pessoal sadio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico autodesrespeito-autagressão; o sinergismo
patológico erro–engano–omissão deficitária; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio;
o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo trafores teóricos–trafores
práticos; a ausência do sinergismo autodiscernimento-autevolução; o sinergismo autodesdramatizações-autorreciclagens.
Principiologia: a ausência do princípio da autocriticidade cosmoética; o princípio antievolutivo do “nunca estar pronto”; o princípio “estagnar é regredir”; o princípio espúrio do autocomodismo; a necessidade do princípio da descrença (PD), evitando os apriorismos sobre si
mesmo(a); o princípio do fazer antes, criticar depois; o princípio cosmoético da evitação das
omissões deficitárias; o princípio da priorização autevolutiva; o princípio cosmoético de o recebimento demandar retribuição.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos gargalos evolutivos aplicada na superação do temperamento
autodestrutivo; a teoria da Traforologia; a teoria (1%) e a autexperiência (99%) da Teaticologia
na aplicação dos trafores.
Tecnologia: a técnica da abordagem interconsciencial com ênfase no trafor; as técnicas
conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica da evitação do apriorismo;
a técnica da eliminação das automimeses dispensáveis; a técnica da retribuição pessoal; a técnica da autorganização para neorrotinas produtivas; a técnica da erradicação cirúrgica de trafares; a técnica do binômio autoimperdoador-heteroperdoador; a técnica do posicionamento proativo frente aos medos e ansiedades; a técnica do autencantoamento cosmoético; a técnica do desafio verbetográfico; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas pessoais pesquisísticas.
Voluntariologia: a deserção do voluntariado conscienciológico devido às pseudolimitações autoimpostas; o voluntariado conscienciológico enquanto potencializador das autorreciclagens.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório
conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o Grafopensenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito da baixa autestima decorrente da rigorosidade excessiva consigo
mesmo(a); o efeito estagnador do isolamento consciencial; os efeitos holocármicos da procrastinação dos autodeveres; os efeitos negativos dos travões pessoais; os efeitos nocivos da tendência
a interpretar as expectativas dos outros enquanto comando desafiador e hostil; os efeitos angustiantes da culpa ao enfrentar as interdições das figuras de autoridade; o efeito das chantagens
emocionais; os efeitos estagnadores da esnobação aos amparadores intra e extrafísicos; os efeitos do adoecimento holossomático resultante das restrições às próprias potencialidades; o efeito
alavancador da crítica cosmoética; o efeito halo das conquistas evolutivas; o efeito da autoconfiança intelectiva na despreocupação com a opinião alheia; o efeito da autotares na eliminação
das autocorrupções; os efeitos da autopredisposição recinológica na presteza em aceitar os desafios evolutivos; o efeito da voliciolina aplicada com discernimento no cumprimento da proéxis.
Neossinapsologia: as autocorrupções constituindo empecilho na aquisição de neossinapses; as neossinapses surgidas após os autenfrentamentos contínuos.
Ciclologia: o ciclo vicioso da omissão dos trafores; o ciclo de autocrenças denegridoras
do autovalor; o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas; o ciclo medo-recuo-frustração; a quebra do ciclo de repetição autodepreciadora; o ciclo autobservação-conscientização-ação-superação; o ciclo virtuoso das reciclagens crescentes.
Enumerologia: a abordagem autolimitadora equivocada; a abordagem autolimitadora
estagnante; a abordagem autolimitadora assediante; a abordagem autolimitadora intoxicante;
a abordagem autolimitadora carente; a abordagem autolimitadora antiparapsíquica; a abordagem
autolimitadora evolutiva.
Binomiologia: o binômio distorções cognitivas–autocrenças sabotadoras; o binômio
autoconceito baixo–autassedialidade alta; a ausência do binômio autocriticidade cosmoética–autestima saudável; o binômio autocontradições–autodeserções antievolutivas; o binômio crise-oportunidade; o binômio conjugação de trafores–convergência de autesforços; o binômio autaceitação-autodiscordância; o binômio aquisição de neo-hábitos sadios–descarte de hábitos estagnadores; o binômio desopressão intraconsciencial–desopressão interconsciencial; o binômio
compromisso intermissivo–responsabilidade maxiproexológica.
Interaciologia: a interação trafores ociosos–trafares expostos; a interação patológica
acriticidade-autossugestionabilidade; a interação autopensenidade autassediadora–heterassedialidade; a interação zona de conforto–incompléxis; a necessidade da interação visão pessoal–
–visão cósmica; a necessidade da interação autoconfiança-êxito; a interação homeostática superação das pseudolimitações–desenvolvimento dos talentos.
Crescendologia: o crescendo autonegligência-autovitimização; o crescendo abatimento
consciencial–abandono proexológico; o crescendo melin vivenciada–melex antevista; o crescendo melin-autossuperação; a importância do crescendo evolutivo autestima-segurança-renovação;
o crescendo omissão deficitária–omissão superavitária; o crescendo quem se é–quem se pode ser.
Trinomiologia: o trinômio equívoco–interpretação–autojuízo errado; o trinômio autobnubilação-autovitimização-autestagnação; o trinômio autovalores-Autocosmoética-autocoerência; o trinômio autolucidez-autoconfiança-autolealdade; o trinômio autevolutivo eliminação de
trafar–aquisição de trafal–fixação de trafor; a autoqualificação assistencial através do trinômio
autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial.
Polinomiologia: o polinômio autodesperdício-incompléxis-melin-melex; o polinômio
autodistorção-autoilusão-autengano-autoficção; o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autoterapêutica-autocura; o polinômio antiautomarasmo-compléxis-euforin-euforex; o polinômio
autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
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Antagonismologia: o antagonismo autolimitação / autoconfiança; o antagonismo abordagem trafarista / abordagem traforista; o antagonismo trafor onipresente / trafor ocioso; o antagonismo automimese dispensável / autorreciclagem; o antagonismo loc interno / loc externo;
o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo apriorismose / logicidade; o antagonismo inércia evolutiva / proatividade evolutiva.
Paradoxologia: o paradoxo de a consciência imatura preferir mascarar a própria realidade a encarar a verdade passível de aprimoramento; o paradoxo de a opção pela zona de conforto intrafísico poder acarretar extremo desconforto extrafísico; o paradoxo de perceber facilmente no outro o oculto em si mesmo(a); o paradoxo de receber muito e retribuir pouco; o paradoxo de a evitação do medo reforçar o próprio medo; o paradoxo da despriorização evolutiva do
Homem Inteligente; o paradoxo dos arruinados pelo êxito.
Politicologia: a egocracia; a trafarocracia; a assediocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço explícita no comportamento autolimitante; a lei do
menor esforço na Marasmologia; a lei do maior esforço aplicada ao fortalecimento teático dos autotrafores.
Filiologia: a egofilia; a trafarofilia; a desperdiciofilia; a desviofilia; a procrastinofilia;
a patofilia; a urgência da traforofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a criticofobia; o medo da autexposição; a errofobia; a estagnação neofóbica; a necessidade da autossuperação das fobias.
Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da apriorismose;
a síndrome do ansiosismo; a síndrome da subestimação; a síndrome da autovitimização; a síndrome da pré-derrota generalizada; a síndrome do impostor; a síndrome do freio de mão puxado; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da mediocrização.
Maniologia: a mania da autossabotagem; a fracassomania; a mania de autodesculpas;
a mania de agradar; a mania de teimar com as evidências; a apriorismomania; a assediomania;
a superação da fracassomania através da gestão conscienciológica produtiva.
Mitologia: o mito de Sísifo; os automitos; o mito da autevolução sem erros; o mito da
reciclagem necessariamente dolorosa; a superação do mito da perfeição; a eliminação dos mitos
pela Descrenciologia.
Holotecologia: a egoteca; a trafaroteca; a traforoteca; a patopensenoteca; a apriorismoteca; a autexperimentoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autenganologia; a Patopensenologia; a Trafarologia; a Traforologia; a Desviologia; a Assediologia; a Autexperimentologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin trafarista; a conscin refém de si mesma; a pseudovítima; a conscin regressiva; a personalidade inibida; a conscin no armário; a personalidade ansiosa; a conscin
incoerente; a personalidade teoricona; a consciência sugestionável; a consciência autointoxicada;
a isca humana inconsciente; a conscin apagada; a pessoa acomodada; a conscin em subaproveitamento das autopotencialidades; a consciência em subnível parapsíquico.
Masculinologia: o autolimitado; o autovitimizado; o autoderrotado; o perdedor; o apriorista; o teoricão; o inseguro; o inibido; o orgulhoso; o teimoso; o ansioso; o inadaptado; o trancadão; o melancólico; o pessimista; o carente; o assediador; o energívoro; o pré-serenão vulgar;
o retardador da própria evolução consciencial; o personagem Charlie Brown.
Femininologia: a autolimitada; a autovitimizada; a autoderrotada; a perdedora; a apriorista; a teoricona; a insegura; a inibida; a orgulhosa; a teimosa; a ansiosa; a inadaptada; a trancadona; a melancólica; a pessimista; a carente; a assediadora; a energívora; a pré-serenona vulgar;
a retardadora da própria evolução consciencial.
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Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens
insecurus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipseudolimitação autoimposta = a condição patológica de a conscin
negligenciar as próprias potencialidades motrizes, dificultando ou impossibilitando o emprego de
esforços para o alcance de pequenos objetivos na vida cotidiana; maxipseudolimitação autoimposta = a condição patológica de a conscin negligenciar as próprias potencialidades cognitivas, esquivando-se à responsabilidade proexológica assumida no Curso Intermissivo (CI).
Culturologia: a cultura patológica da autossabotagem; a cultura patológica do autassédio; a cultura patológica da autovitimização; a cultura patológica das autocrenças; a falta da
cultura da Autopesquisologia.
Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, em ordem funcional, 5 tipos de pseudolimitações autoimpostas, atravancadoras da autonomia evolutiva:
1. Pseudolimitações somáticas. A autonegligência quanto à utilização dos atributos somáticos sabotando o desempenho pessoal.
2. Pseudolimitações energossomáticas. A autodisplicência quanto à aplicação sadia da
Bioenergética, predispondo a consciência ao assédio e às doenças.
3. Pseudolimitações psicossomáticas. As autorrestrições quanto ao desenvolvimento
sadio do corpo das emoções.
4. Pseudolimitações mentaissomáticas. As autocorrupções quanto ao emprego da autocriticidade cosmoética, obnubilando o autodiscernimento.
5. Pseudolimitações parapsíquicas. Os autembustes retardadores da autopercepção
multidimensional e da aplicação cosmoética do parapsiquismo.
Terapeuticologia. Considerando a Autexperimentologia, eis, na ordem alfabética, 7 condições e / ou atributos conscienciais passíveis de auxiliar na superação das pseudolimitações autoimpostas:
1. Autodefesa energética.
2. Autodiscernimento.
3. Autolucidez parapsíquica.
4. Autorganização consciencial.
5. Capacidade de desdramatização.
6. Resgate da autestima.
7. Traforismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudolimitação autoimposta, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autencantoamento cosmoético: Autodeterminologia; Homeostático.
02. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
04. Autodeserção paradoxal: Autocoerenciologia; Nosográfico.
05. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
06. Autoinsegurança: Psicossomatologia; Nosográfico.
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Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
Autorganização consciencial: Autorganizaciologia; Neutro.
Capacidade ociosa proexológica: Proexometrologia; Nosográfico.
Desdramatização: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
Limite inteligente: Holomaturologia; Homeostático.
Resgate da autestima: Olomaturologi; Homeostático.
Síndrome do impostor: Parapatologia; Nosográfico.

A SUPERAÇÃO DAS PSEUDOLIMITAÇÕES AUTOIMPOSTAS
EXIGE DA CONSCIN A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE COM O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA EVOLUTIVA, RUMO À CONSECUÇÃO SATISFATÓRIA DA PROÉXIS.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal, em escala simples de 1 a 5, o quanto você, leitor ou leitora, está impondo limitações às próprias potencialidades? Desde quando?
Bibliografia Específica:
1. Flippen, Flip; & White, Chris J.; Pare de se Sabotar e dê a Volta por Cima: Como se Livrar dos Comportamentos que atrapalham sua Vida (The Flip Side); revisores Ana Grillo; et al.; trad. Carolina Alfaro; 224 p.; 3 partes; 21
caps.; 2 E-mails; 2 microbiografias; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 26 a 33, 64 a 72 e 152
a 223.
2. Gomes, Getúlio; Sai desse Corpo que não te pertence: Uma Maneira Divertida de Exorcizar a Autossabotagem; pref. Darcio Cavallini; revisora Melina Marin; 284 p.; 30 caps.; 2 E-mails; 14 enus.; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 13 notas; 23 x 16 cm; br.; Vida & Consciência; São Paulo, SP; 2011; páginas 112 a 116 e 242 a 283.
3. Rosner, Stanley; & Hermes, Patricia; O Ciclo da Autossabotagem: Por que repetimos Atitudes que destroem nossos Relacionamentos e nos fazem Sofrer (The self-sabotage Cycle: Why we repeat Behaviours); trad. Eduardo
Rieche; 200 p.; 8 caps.; 1 E-mail; 2 ilus.; 2 microbiografias; 16 refs.; 23 x 15,5 cm; br.; BestSeller; Rio de Janeiro, RJ;
2012; páginas 147 a 200.
4. Stamateas, Bernardo; Autossabotagem: Reconheça e mude as Atitudes que você toma contra si mesmo
(Autoboicot); trad. Sandra Martha Dolinsky; 188 p.; 13 caps.; 1 E-mail; 74 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites;
2 notas; 21 x 14 cm; br.; Academia de Inteligência; São Paulo, SP; 2009; páginas 11 a 20 e 65 a 126.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 983 a 1018.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 210 a 213,
261 a 264, 323, 324, 491 a 501, 506, 546, 557, 559 e 679.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 445.
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PSEUDOPROFUNDIDADE HUMANA
(COSMOCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudoprofundidade humana é a condição ou qualidade inevitável e inerente da falsa impressão de profundidade de toda afirmação ou assertiva de qualquer autoridade
humana, mesmo aquela considerada erudita, sábia ou genial, em qualquer linha de conhecimento
da Humanidade, devido ao estado da imperfectibilidade intrínseca à cognição, nesta dimensão
material, restringidora da lucidez consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O termo profundidade vem do idioma Latim, profunditas, “profundeza”. Surgiu no Século
XV. O vocábulo humano procede do mesmo idioma Latim, humanus, “próprio do homem; bondoso; erudito; instruído nas humanidades”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Pseuderudição humana. 2. Falsa sabedoria. 3. Subgenialidade humana. 4. Superficialidade cognitiva intrafísica. 5. Rasura mentalsomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo profundo:
aprofundação; aprofundada; aprofundado; aprofundador; aprofundadora; aprofundamento;
aprofundar; aprofundável; profunda; profundador; profundar; profundas; profundável; profundez; profundeza; profundidade; profundimétrico; profundímetro; profundor; profundura; pseudoprofundidade.
Neologia. As 3 expressões compostas pseudoprofundidade humana, pseudoprofundidade humana inconsciente e pseudoprofundidade humana consciente são neologismos técnicos da
Cosmoconscienciologia.
Antonimologia: 1. Profundidade real parapsíquica. 2. Parassabedoria extrafísica. 3. Paragenialidade extrafísica.
Estrangeirismologia: o rapport profundo com as pararrealidades.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à cosmoconsciencialidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Pseudoprofundidade: neoverpon paradoxal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a pseudoprofundidade humana; a pseudoprofundidade das teses triviais;
a pseudoprofundidade da literatice dos discursos vagos; a pseudoprofundidade da poesia impressionista aglutinadora; a pseudoprofundidade dos cenários cinematográficos; a pseudoprofundidade da tangencialidade das abordagens; a pseudoprofundidade humana a respeito do uso do planeta
Terra; a falsa impressão de profundidade onipresente; a insuficiência evolutiva generalizada;
a verdade relativa; a ilusão consciente da Arte; o aprofundamento cognitivo, teático, prioritário,
ignorado; a autocognição profunda das prioridades evolutivas; o primado da emocionalidade na
conscin vulgar; o primado do autodiscernimento na conscin lúcida; o afunilamento intraconsciencial do restringimento intrafísico no soma; o corpo-fole; os obstáculos para se alcançar a polimatia na vida humana; a difícil recuperação dos cons magnos; os conhecimentos humanos sempre
superficiais; a ausência de grandes experimentações pessoais; os teoricões imaginosos da História
da Humanidade; os cantos de sereias das pitonisas de plantão; as religiões tradicionais; os apelos
infantis dos dogmas religiosos e misticismos sem experiências pessoais; a Ciência Convencional
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com o paradigma newtoniano-cartesiano na UTI; os dogmas científicos; os tabus generalizados;
a Eletronótica arrogante; a inteligência evolutiva (IE); o reconhecimento da pseudoprofundidade
humana como sendo a maior profundidade ou acuidade; o autoconhecimendo libertário como sendo o aprofundamento ideal para a conscin lúcida.
Parafatologia: a evitação da melex pós-dessomática pelo entendimento da pseudoprofundidade humana; a diferença abismal entre viver no soma e não pelo psicossoma direto; o reflexo da relutância crítica de a conscin projetada retornar ao soma inerte; a ignorância quanto à autoparaprocedência; a autovivência laboriosa do fenômeno evoluído da Cosmoconscienciologia;
o desconhecimento do Homem quanto ao lado real e perduradouro da própria consciência.
III. Detalhismo
Principiologia: a vivência do princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: o fato de predominarem os livros infantis para crianças e para adultos
nas megalivrarias; o fato da antiassistencialidade da conscin belicista; o fato de se dormir, em média, 1 / 3 da vida intrafísica; o fato das dificuldades para o recolhimento íntimo e as autorreflexões por parte da conscin vulgar; o fato das fugas da conscin vulgar priorizando as superficialidades do Desporto e da Arte; o fato de a maior cosmovisão humana ainda ser mera monovisão;
o fato paradoxal de a condição da pseudoprofundidade surgir até mesmo da autorreflexão profunda.
Binomiologia: o binômio cosmossíntese profunda–minissíntese superficial; o binômio
analógico ilusão de profundidade do anáglifo–ilusão de profundidade da polimatia.
Trinomiologia: o trinômio da insuficiência Eloquência-Oratória-Retórica.
Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento.
Antagonismologia: o antagonismo superfície / profundidade; o antagonismo erro
/ acerto; o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonismo profundidade da
ignorância / superficialidade da sabedoria; o antagonismo profundidade cosmoética / superficialidade anticosmoética; o antagonismo Parapercepciologia / Eletronótica; o antagonismo Tudologia / Nadalogia.
Politicologia: a gnosiocracia; a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia; a cognofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a cosmogramoteca; a inventarioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoconscienciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parapercepciologia;
a Metodologia; a Intrafisicologia; a Conscienciocentrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
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o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pseudoprofundus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens heuristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: pseudoprofundidade humana inconsciente = a da maioria dos componentes da população terrestre; pseudoprofundidade humana consciente = a da microminoria (diminuta) dos componentes da população terrestre.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudoprofundidade humana, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Policonscienciologia: Policarmologia; Neutro.
09. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.
10. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

A AUTOMATURIDADE CONSCIENCIAL, GERADA PELA
MELHORIA DA SAÚDE E A LONGEVIDADE NA VIDA INTRAFÍSICA MODERNA, LEVARÁ AS CONSCINS A REVERTER A CONDIÇÃO DA PSEUDOPROFUNDIDADE HUMANA.
Questionologia. A noção da pseudoprofundidade humana já chegou até você, leitor ou
leitora? Qual iniciativa você vem promovendo para diminuir tal insuficiência evolutiva?
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PSEUDORRACIONALIDADE
(AUTOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudorracionalidade é a falsa razão, suposta racionalidade, ilusão cognitiva da conscin, homem ou mulher, atuando na autoproteção ao modo de mecanismo de defesa
do ego (MDE), manifesto através de pensamentos, sentimentos, atitudes e / ou atos na interação
consciência-Cosmos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O termo racionalidade vem do idioma Latim, rationalitas, “faculdade de raciocinar”, derivado de rationalis, “que serve para contar; que pode ser calculado; calculável; racional; dotado de
razão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; projeto; método; raciocínio; doutrina; razão determinante”. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Falsa racionalidade. 2. Pretensa racionalidade. 3. Suposta racionalidade. 4. Raciocínio emocional. 5. Raciocínio falaz. 6. Irracionalidade camuflada. 7. Pseudologicidade.
Neologia. As 5 expressões compostas pseudorracionalidade artística, pseudorracionalidade científica, pseudorracionalidade religiosa, pseudorracionalidade filosófica e pseudorracionalidade política são neologismos técnicos da Autocogniciologia.
Antonimologia: 1. Racionalidade. 2. Razão. 3. Logicidade. 4. Lógica. 5. Justificativa
racional lógica. 6. Raciocínio mentalsomático. 7. Pararracionalidade.
Estrangeirismologia: a racionalidade soi-disant; o conflict of mind; a facies defensiva
do ego; o modus ratiocinandi; o deficit cognitivo; o argumentum ad hominem; a justificativa para
manter o status quo; a Alltagspsychologie.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorracionalidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – A mente mente.
Coloquiologia. Eis expressão popular própria do raciocínio pseudorracional: – Eu só estou fazendo isto para seu próprio bem.
Citaciologia: – O grande erro dessa casta de homens é confundir corrupção com evolução (Monteiro Lobato, 1882–1948). O coração tem razões que a própria razão desconhece (Blaise Pascal, 1623–1662).
Filosofia: o cientificismo; o racionalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pseudorracionalidade; os pensenes pseudorracionais; a pensenidade pseudorracional; os pseudopensenes; a pseudopensenidade; os ilusiopensenes; a ilusiopensenidade; as lacunas na autopensenidade; a falta de retilinearidade autopensênica;
a incoerência autopensênica; a pensenização autodefensiva; a propensão ao carregamento pensênico no sen; as distorções pensênicas; as deformações na autopensenização.
Fatologia: a pseudorracionalidade; a razão refém das paixões; a razão submissa a atitudes irrefletidas; o arsenal autodefensivo do ego; o conflito entre a impulsividade e a razão; a coerção encoberta pela suposta razão; as emoções de bicho burlando sub-repticiamente a racionalidade da consciência; os esquemas mentais da infância ainda vigentes na fase adulta; as atitudes
emocionais autodefensivas, amigáveis, hostis ou ambivalentes; as ideias subjacentes aos impulsos
emocionais; as autodefesas desarrazoadas; as memórias emocionais influindo na racionalidade
pessoal; a racionalidade da pessoa desesperada; a pseudorracionalidade reprimindo os sentimen-
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tos a fim de acobertar o medo de errar; as tomadas de decisões, iniciativas, priorizações, sem afastar os olhos do próprio umbigo; o conjunto complexo de “explicações” evitando ataques; o “bom
motivo” visando ajustar o contexto às necessidades, vontades, desejos, exigências e reivindicações pessoais egoicas; as “boas razões” para justificar atitudes inoportunas, omissões e fracassos
pessoais; os artifícios da defesa do ego; o argumento de reforço na estrutura autodefensiva do
ego; o mecanismo da racionalização exemplificado na fábula A raposa e as uvas, atribuída a Esopo, fabulista grego do Século VI a.e.c.; a pseudorracionalidade expressa nas ideias, emoções, reações, teorias, palavras e ações; a pseudorracionalidade evidenciada no teor do discurso pessoal
desde a linguagem não-verbal, gestos, estilo às argumentações verbais, vocabulário e tom de voz;
a pseudorracionalidade cultural exemplificada na expressão “homem não chora”; a pseudorracionalidade acobertando vergonha da condição humana; a pseudorracionalidade atrofiando a compreensão e visão de mundo (Weltanschauung); a fachada pseudorracional dos dogmas fundamentados na razão; a razão cartesiana do modelo mecanicista favorecendo erros e ilusões quanto à realidade consciencial; as interpretações formuladas através de único ponto de vista sobre determinado fenômeno; o ato de confundir forma racional e conteúdo irracional; a fase de transição do
temperamento artístico para o temperamento científico; o Conscienciograma passando a régua
nas distorções autocognitivas; a identificação gradativa das atuações pseudorracionais no transcorrer do Programa Autoconscienciométrico da Associação Internacional de Conscienciometria
Interassistencial (CONSCIUS); a racionalidade a partir do princípio da descrença; a dinâmica da
autorganização no burilamento da razão, da lógica, do discernimento e da maturidade consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a encriptação paragenética de ideias anacrônicas; as retrocognições trazendo à tona a estrutura autodefensiva do
ego; a pseudorracionalidade humana revelada pelos parafatos; o estado de afunilamento autocognitivo, próprio da dimensão intrafísica restringidora da lucidez consciencial, mantido no período
pós-dessomático; a retilinearidade da lógica multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo labilidade-pseudorracionalidade; o sinergismo conteúdo-forma aplicado ao autoconhecimento; o sinergismo patológico erro–engano–omissão deficitária; o sinergismo afetividade sadia–razão; o sinergismo pseudorracionalidade-temperamento-comportamento.
Principiologia: o princípio da autocognoscibilidade relativa ao nível evolutivo; o princípio do descortino gradativo da intraconsciencialidade da conscin-cobaia; os princípios científicos, racionais e lógicos da Conscienciologia aplicados à autopesquisa; os princípios do raciocínio lógico; o princípio da racionalidade; o princípio racional dos 2 pés na rocha e do mentalsoma no Cosmos; o princípio racional de não ir contra os fatos e parafatos; o princípio da lógica
cosmoética expandindo a racionalidade consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) de acordo com o nível da racionalidade pessoal; o código de exemplarismo pessoal (CEP) revelando o grau de racionalidade adquirida.
Teoriologia: a teoria da dissonância cognitiva; a teoria freudiana dos mecanismos de
defesa do ego; a teoria dos mecanismos de defesa do trafar.
Tecnologia: a técnica da invéxis fazendo a profilaxia da pseudorracionalidade gerontológica; a técnica autoconscienciométrica da autavaliação diária; a técnica da revisão periódica
da intraconsciencialidade; a técnica de reavaliação das autoconvicções; a técnica da conscin-cobaia; as técnicas defensivas primitivas da personalidade; as técnicas conscienciométricas indispensáveis à evolução consciencial; as técnicas lógicas e racionais do autoconhecimento; a técnica da autovivência do princípio da descrença aplicada à racionalidade pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; os laboratórios da Consciencioterapia; o laborató-
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rio conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da imobilidade física
vígil (IFV); o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autocogniciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito halo da pseudorracionalidade sobre o holossoma; os efeitos nocivos dos erros de raciocínio; os efeitos da acriticidade do senso comum; os efeitos da emocionalidade do psicossoma sobre a racionalidade do mentalsoma.
Neossinapsologia: as terapias cognitivas reeducativas visando novos valores e neossinapses; os travões mentais às neossinapses e parassinapses; as neossinapses advindas das autodescobertas; as neossinapses desconstrutoras de convicções autointoxicantes.
Ciclologia: o ciclo da desconstrução das retroideias; o ciclo autopercepção–juízo de valor–reatividade–justificativa; o ciclo admitir–pesquisar–diagnosticar–tratar–curar as patologias
pessoais; o ciclo educação-reeducação; o ciclo construção–desconstrução–reconstrução dos mecanismos pessoais de racionalização; o ciclo tentativa-erro–tentativa-acerto; o ciclo da espiral
evolutiva.
Enumerologia: a racionalidade cavilosa; a racionalidade conflitiva; a racionalidade
desviacionista; a racionalidade falha; a racionalidade ilógica; a racionalidade incoerente; a racionalidade manipuladora. A racionalidade distorcida; a racionalidade emociogênica; a racionalidade equivocada; a racionalidade fictícia; a racionalidade superficial; a racionalidade truncada;
a racionalidade utópica.
Binomiologia: o binômio pseudorracionalidade-autoproteção; o binômio autoidealizações-autodistorções; o binômio esquemas mentais–distorções cognitivas; o binômio rigidez mentalsomática–racionalidade lacunada; o binômio menor percentual de racionalidade–maior percentual de equívocos; o binômio pseudorracionalidade–iniciativa equivocada; o binômio pseudorracionalidade-decidofobia; o binômio paralogismo-sofisma; o binômio racionalidade-lógica;
o binômio autodefensividade instintiva–maturidade das profilaxias.
Interaciologia: a interação fator ameaçador–significado atribuído; a interação racionalidade conturbada–exposição prejudicada; a interação razão-equívoco; a interação autolucidez-autocognição-autodiscernimento; a preponderância do psicossoma na interação psicossoma-mentalsoma; a interação raciocínio-logicidade; a falta da interação afirmação-evidência.
Crescendologia: o crescendo paixões–atitudes irrefletidas; o crescendo irracionalidade–pseudorracionalidade–racionalidade; o crescendo autodomínio das emoções–predomínio da
razão; o crescendo ponderação-acerto; o crescendo racionalidade superficial, dermatológica,
rudimentar, lacunada–racionalidade substancial, avançada, paracientífica, completa.
Trinomiologia: o trinômio autoilusões-autenganos-autoficções; o trinômio ilusão-justificativa-erro; o trinômio autoculpa-justificativa-reafirmação; o trinômio conduta-justificativa-argumento; o trinômio emoção–conflito–embotamento da racionalidade; o trinômio equívoco–interpretação–autojuízo errado; o trinômio desculpas-melin-melex; a ausência do trinômio racionalidade-lógica-discernimento.
Polinomiologia: o polinômio pseudorracionalidade-emocionalidade-credulidade-instintividade; o polinômio eu aberto–eu cego–eu secreto–eu desconhecido; o polinômio percepção–
–dissonância–controle defensivo–raciocínio falho; o polinômio autoimagem distorcida–baixa autestima–subserviência–submissão–canga; o polinômio autoculpa-pseudorracionalidade-autoproteção-autocomplacência; o polinômio razão-lógica-reflexão-discernimento.
Antagonismologia: o antagonismo racionalidade emociogênica / racionalidade mentalsomática; o antagonismo autoimagem realística / autoimagem idealizada; o antagonismo heterocrítica pseudorracional / autocrítica cosmoética; o antagonismo obscuridade emocional / transparência mental; o antagonismo posicionamento pseudorracional conflitivo / posicionamento racional assertivo; o antagonismo psicossoma-Arte-emoção / mentalsoma-Ciência-evolução; o antagonismo pseudorracionalidade / vanguarda racional do serenismo.
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Paradoxologia: o paradoxo de o Homem ser animal racional atuando frequentemente
movido pela emoção.
Politicologia: a cognocracia; a discernimentocracia; a mentalsomatocracia; a argumentocracia; a política da imposição dos autoconceitos.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo quanto à autocognição fidedigna.
Filiologia: a autorraciocinofilia.
Fobiologia: a raciocinofobia; a autocogniciofobia; a logicofobia; a psicossomatofobia;
a mentalsomatofobia; a egofobia; a autocriticofobia.
Sindromologia: a síndrome das falsas memórias; a síndrome da distorção da realidade;
a apreensão alterada da realidade na síndrome da apriorismose; a síndrome da ectopia efetiva
(SEA); o otimismo irracional da síndrome de Poliana; a recusa em reconhecer os próprios erros
na síndrome da autovitimização; as justificativas do portador da síndrome de Swedenborg; a síndrome de Robin Hood denotando pseudorracionalidade quanto ao ato de ser assistencial.
Maniologia: a egomania.
Mitologia: as autodesmitificações; a queda do mito da autoimagem idealizada; a superação do mito da autoperfeição; o automito de herói; a autossuperação dos mitos quanto à racionalidade pessoal; o mito da racionalidade humana; a libertação das mitologias pseudocientíficas;
o mito da objetividade científica absoluta; a demolição dos mitos milenares através da autovivência da racionalidade cosmoética.
Holotecologia: a cognoteca; a logicoteca; a psicossomatoteca; a criticoteca; a mentalsomatoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a Holomaturoteca.
Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autorraciocinologia; a Raciocinologia; a Logicologia; a Psicologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Intencionologia; a Autocorrupciologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Arte; a Subcerebrologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Intraconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pseudorracional; a consciex pseudorracional; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin psicossomática; a conscin eletronótica; a conscin intelectual; a isca humana inconsciente; a conscin enciclopedista; a conscin-cobaia.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o minidissidente; o artista; o religioso; o político;
o filósofo; o naiver Wissenschafter; o cientista beato; o cientista; o intelectual; o sistemata; o jurado; o homem superprotetor; o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o intermissivista; o proexista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o acoplamentista; o inversor existencial; o comunicólogo; o parapercepciologista; o guia amaurótico; o reciclante existencial; o autopesquisador; o exemplarista; o tenepessista; o verbetógrafo; o tertuliano; o teletertuliano; o conscienciólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a minidissidente; a artista; a religiosa; a política;
a filósofa; a naiver Wissenschafter; a cientista beata; a cientista; a intelectual; a sistemata; a jurada; a mulher superprotetora; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a intermissivista; a proexista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a acoplamentista; a inversora existencial; a comunicóloga; a parapercepciologista; a guia amaurótica; a reciclante existencial; a autopesquisadora; a exemplarista; a tenepessista; a verbetógrafa; a tertuliana; a teletertuliana; a consciencióloga;
a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens pseudorrationalis; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens artisticus; o Homo sapiens mediocertus; o Homo sapiens pseudologicus; o Homo sapiens
pseudoscientificus; o Homo sapiens pseudoauthenticus; o Homo sapiens pseudoprofundus; o Homo sapiens pseudosuperator; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens politicus; o Homo
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sapiens philosophus; o Homo sapiens autoconscientiometricus; o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autocognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: pseudorracionalidade artística = a da defesa da Arte sem conteúdo; pseudorracionalidade científica = a da defesa da Ciência sem consciência; pseudorracionalidade religiosa = a da defesa da fé raciocinada; pseudorracionalidade filosófica = a da defesa da ideia desprezando os fatos; pseudorracionalidade política = a da defesa do sectarismo partidário.
Culturologia: a cultura da razão aplicada ao autoconhecimento; a cultura da prioridade da racionalidade; a cultura da Lógica; a cultura da autorrenúncia ao ato de ter razão; a cultura do autodiscernimento; a cultura do abertismo consciencial; a cultura do mentalsoma.
Autavaliação. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, dispostas em ordem alfabética, 6 condições, autoquestionáveis, sugeridas com o propósito de favorecer a autavaliação
quanto à pseudorracionalidade:
1. Argumentatividade. Concernente à condição de Homo sapiens argumentator, você
ainda se arvora no argumentum ad hominem e / ou no argumento de poder?
2. Cientificidade. Atinente à condição de Homo sapiens autoperquisitor, você mantém
atitude científica empregando hipóteses, probabilidades, estatísticas, técnicas, discernimento, sobrepairamento e neutralidade emocional nas autexperimentações cotidianas ou ainda se deixa levar pelo achismo do senso comum?
3. Interassistencialidade. No tocante à condição de Homo sapiens assistentialis, você
ainda demonstra carência de reafirmação do próprio valor mantendo a defesa da autoimagem do
herói?
4. Justificabilidade. Referente à condição de Homo sapiens intellegens, com raciocínio,
lógica e agudeza, qual o nível e a qualidade das justificativas apresentadas por você, hoje? Você,
ainda mantém a preocupação de justificar a si mesmo? Em qual contexto?
5. Projetabilidade. Quanto à condição de Homo sapiens projectius, você ainda mantém
a existência trancada, inamovível, inabordável, quanto à produção autodeliberada de projeções
conscientes assistenciais, recicladoras, vivendo essencialmente na dimensão intrafísica sob o jugo
do soma ao modo do Homo sapiens trancatus?
6. Reatividade. Perante à condição de Homo sapiens cosmoethicus, você mantém a ortopensenidade, a higiene mental, ou ainda se entrega ao solilóquio, ruminação mental, ao modo
de conduta padrão nas reações habituais às críticas e contrariedades?
Tabelologia. A partir da Confrontologia, eis, em ordem alfabética, 14 cotejos entre pensamentos, sentimentos, atitudes e / ou atos pseudorracionais e racionais:
Tabela – Confronto Pseudorracionalidade / Racionalidade
Nos

Pseudorracionalidade

Racionalidade

01.

Autopensenidade carregada no sen

Autopensenidade carregada no pen

02.

Cardiochacralidade reprimida

Holochacralidade equilibrada

03.

Contenda / Permissividade

Debate / Posicionamento assertivo

04.

Doutrinação / Estupro evolutivo

Limites cosmoéticos da tares

05.

Fechadismo / Ruminação mental

Abertismo / Higiene mental

06.

Fuga do conflito

Crise de crescimento autoprovocada
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Nos

Pseudorracionalidade

Racionalidade

07.

Ilusão da heterocura

Autocuroterapia

08.

Omissão deficitária

Omissão superavitária (omissuper)

09.

Raciocínio do senso comum

10.

Racionalização dos comocionalismos

11.

Respostas automáticas

Raciocínio lógico
Análise mentalsomática dos
sentimentos
Interesse sincero

12.

Síndrome de Francisco de Assis

Pé-de-meia

13.

Vulnerabilidade

Refratariedade cosmoética

14.

Workaholism / Acomodação

Motivação / Trabalho / Lazer
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudorracionalidade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autojustificativa: Autoconscienciometrologia; Neutro.
02. Avanço da razão: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Ilusão da regularidade: Autocogniciologia; Neutro.
04. Irracionalidade religiosa: Parapatologia; Nosográfico.
05. Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
06. Justificativa lógica: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Percentual de racionalidade: Autorraciocinologia; Neutro.
08. Pseudoprofundidade humana: Cosmoconscienciologia; Neutro.
09. Raciocínio falho: Parapatologia; Nosográfico.
10. Racionalidade completa: Autodiscernimentologia; Neutro.
11. Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
12. Racionalidade rudimentar: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Racionalização: Autorraciocinologia; Neutro.
14. Razão superior: Voliciologia; Homeostático.
15. Trio das megapercepções: Automaturologia; Neutro.

O FATO DE A RAZÃO AINDA SER INFLUENCIADA PELOS
DIVERSOS FATORES EMOCIONAIS ACIONA OS AGENTES
AUTODEFENSIVOS INTERNOS, JUSTIFICATIVAS COSMOETICAMENTE INACEITÁVEIS DA PSEUDORRACIONALIDADE.
Questionologia. Como você, leitor ou leitora, vem resolvendo o dilema da atuação dos
impulsos subcerebrais sobre a racionalidade pessoal? Qual percentual de pseudorracionalidade
você ainda mantém? Em quais áreas de manifestação?

Enciclopédia da Conscienciologia

18597

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 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 112
a 131.

R. V.

Enciclopédia da Conscienciologia

18598

PSEUDOSSUPERAÇÃO
(AUTENGANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A pseudossuperação é a qualidade, estado ou reação errada da pessoa, homem ou mulher, julgando ingênua ou desavisadamente ter superado em definitivo alguma condição intra ou extraconsciencial, por meio de conquista ou triunfo pessoal excepcional.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O elemento de composição pseudo deriva do idioma Grego, pseudes, “mentiroso; enganador; falso; suposto”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século
XIX. O vocábulo superação procede do idioma Latim, superatio, “ação de vencer; alcançar; conseguir”, de superare, “elevar-se acima de; superar; ir além; ultrapassar; triunfar; vencer”. A palavra superar apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Falsa autossuperação. 2. Autossuperação errada.
Neologia. As 3 expressões compostas pseudossuperação, minipseudossuperação e megapseudossuperação são neologismos técnicos da Autenganologia.
Antonimologia: 1. Autossuperação autêntica. 2. Síndrome da ectopia afetiva (SEA).
3. Amor errado. 4. Pseudoproéxis. 5. Pseudotenepes.
Estrangeirismologia: a carência urbi et orbi das tarefas do esclarecimento (tares).
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os pseudopensenes; os patopensenes; os entropopensenes.
Fatologia: a pseudossuperação; a autossuperação errada; a falsa proeza; as sensações enganadoras; a autassedialidade; o autotriunfalismo vazio; os pseudotriunfos; as vitórias de Pirro; as
falsas conquistas; a autovulnerabilidade; a monovisão existencial; a vacuidade psíquica; a sandice
em qualquer estrato social; os redutores do autodiscernimento; o pretensiosismo; o placebismo;
o paliativismo; o autembuste; o equívoco; a vivência, sem querer, do factoide; a falha intraconsciencial; o megaengano perturbador; a ilusão egocêntrica da onisciência; o autogolpe; a autotraição; a mentalidade estreita; a tolice graúda; a futura decepção; a autofrustração do fiasco à vista,
mas hoje impressentido; a aspiração frustrada; a autodesinformação; a imaturidade consciencial;
o subcérebro abdominal; a inexperiência evolutiva; o desconhecimento da inteligência evolutiva
(IE); a inautenticidade; os posicionamentos insustentáveis; as posturas indefensáveis; as autoincoerências; o amadorismo evolutivo; a falta da Autoconscienciometrologia; a ignorância das prioridades evolutivas; a verdade na condição do remédio tarja (faixa) preta; os pés de barro
e o mentalsoma na lama; o tiro pela culatra; o feitiço contra o feiticeiro; o gol contra evolutivo;
a rasteira no vento; a puxada do próprio tapete; a perspectiva deslocada; o autenfrentamento no
tempo certo.
Parafatologia: a heterassedialidade; os choques conscienciais pós-dessomáticos; a melex; a Baratrosfera.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
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Enumerologia: o esforço nocivo; o autodesempenho estéril; a vida em subnível; o trabalho supérfluo; a automimese dispensável; o esbanjamento de oportunidades; a perda de companhias evolutivas valiosas.
Binomiologia: o binômio recéxis-recin; o binômio autopesquisa-autoconhecimento;
o binômio Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia.
Trinomiologia: o trinômio recéxis-invéxis-recin.
Fobiologia: a autocriticofobia; a neofobia; a gnosiofobia.
Sindromologia: a síndrome de abstinência toxicológica.
Maniologia: a megalomania.
Mitologia: o mito da onipotência pessoal.
Holotecologia: a pseudoteca; a apedeuticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Autenganologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Holomaturologia; a Impactoterapia; a Autocriticologia; a Coerenciologia; a Criteriologia; a Priorologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a protoconsciência; a consréu ressomada; a pessoa fanática;
a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente.
Masculinologia: o autenganado; o antepassado de si mesmo; o assistido; o evoluciente;
o varejista existencial; o compassageiro evolutivo; o patrulheiro ideológico; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a autenganada; a antepassada de si mesma; a assistida; a evoluciente;
a varejista existencial; a compassageira evolutiva; a patrulheira ideológica; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens pseudosuperator; o Homo sapiens pseudosuperatus;
o Homo sapiens superexactor; o Homo sapiens frustratus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minipseudossuperação = a reação do toxicômano, ainda com a síndrome
da abstinência, voltando à dependência da cocaína 1 ano depois de deixá-la; megapseudossuperação = a reação do suicida julgando, com a morte do próprio soma, ter acabado com os problemas
da melin e se afundando inteiramente no Melexarium ou na Baratrosfera.
Caracterologia. No universo da Autenganologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
5 fatos mais comuns e, não raro, trágicos, de pseudossuperações exemplificadas pelas conscins
vulgares:
1. Insegurança. A falsa autossuperação da insegurança individual: o líder escoltado em
todo lugar por 40 homens armados.
2. Pobreza. A falsa autossuperação da condição da pobreza: o homem multibilionário,
mas ostensivamente avarento, buscando incansavelmente mais o vil metal.
3. Reprodução. A falsa autossuperação da possibilidade da reprodução humana: a mulher, ainda muito jovem, mutilada com a salpingectomia; o homem mutilado com a deferentectomia (vasectomia).
4. Sexo. A falsa superação da força do instinto sexual ou do sexo, em si: o eunuco; o celibatário-pedófilo da ICAR.
5. Vida. A falsa autossuperação dos problemas da vida humana: o homem-bomba suicida, homicida, teoterrorista; a gestante-bomba suicida, homicida, teoterrorista.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a pseudossuperação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
2. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
3. Ilogicidade: Parapatologia; Nosográfico.
4. Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
5. Moldura: Evoluciologia; Neutro.
6. Psicopatia: Parapatologia; Nosográfico.
7. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A PESSOA ESPERTA, ESPERTINHA OU ESPERTALHONA
NÃO SIGNIFICA, SÓ POR ISSO, SER AUTOCONSCIENTE,
SADIA, INTELIGENTE, ÉTICA OU EQUILIBRADA QUANTO
À VIDA CORRETA NESTA DIMENSÃO INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você já cometeu algum ato passível de ser interpretado como sendo
pseudossuperação pessoal? Em qual área de manifestação humana?
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PSICOLOGIA HOSPITALAR
(ASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Psicologia Hospitalar é a subárea da Ciência dos estados e processos
mentais, do comportamento humano e das interações dos indivíduos e / ou dos grupos, aplicada
à teática das intervenções assistenciais voltadas à promoção da saúde, à melhoria do ambiente terapêutico e à minimização do sofrimento da conscin hospitalizada, dos familiares e dos profissionais envolvidos no processo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo psicologia vem do idioma Latim Científico, psychologia, análogo ao idioma Francês, psychologie, “Ciência da aparição dos espíritos; parte da Filosofia que trata
da alma, suas faculdades e operações”. Termo cunhado por Philipp Melanchthon (1497––1560).
Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo hospital deriva do idioma Latim, hospitale,
“casa para hóspedes”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Psicologia aplicada no hospital. 2. Psicologia Nosocomial.
3. Psicologia da Saúde no hospital.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo hospital:
hospitalar; hospitalário; hospitaleira; hospitaleiro; hospitália; hospitalidade; hospitalismo; hospitalização; hospitalizado; hospitalizar.
Neologia. As duas expressões compostas Psicologia Hospitalar Teórica e Psicologia
Hospitalar Teática são neologismos técnicos da Assistenciologia.
Antonimologia: 1. Psicologia Comunitária. 2. Psicologia do Trânsito. 3. Psicologia do
Esporte.
Estrangeirismologia: o hospice; o delirium; o serviço de home care; o rapport estabelecido entre o psicólogo e o paciente internado; o setting hospitalar; o feedback terapêutico;
o timing da abordagem psicológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência da disponibilidade assistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o sigilo pensênico do profissional da saúde sobre os fatos relacionados ao paciente
hospitalizado; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade.
Fatologia: a inserção do psicólogo no contexto hospitalar; a assistência psicológica
no hospital visando alívio emocional da conscin hospitalizada; a contribuição da Psicologia
Hospitalar para a humanização no ambiente de saúde; o modelo biopsicossocial de atenção;
as repercussões emocionais da internação hospitalar; a amenização da angústia vivida na sala
de espera; o atendimento psicológico ambulatorial e nas diversas enfermarias; os atendimentos
psicológicos pré e pós-cirúrgicos; os diálogos técnicos interassistenciais na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI); o silêncio terapêutico da UTI; a reversão da ansiedade dos acidentados nos pronto-atendimentos; o acompanhamento do familiar ao necrotério; a atenção às famílias dos pacientes hospitalizados; o apoio à equipe de saúde; a avaliação psicológica no hospital; os grupos terapêuticos específicos; o modelo de ligação objetivando a assistência integral, biopsicossociocultural; o modelo de interconsulta na condição simplista de “apagar incêndio”; o psicólogo lúcido
quanto aos limites da própria atuação; a diferença entre a Psicologia Hospitalar e a Psicoterapia;
o psicólogo indo até o doente versus o doente procurando a ajuda do psicólogo; o perfil necessá-
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rio para atuar no contexto hopitalar; a convivência harmônica das diferentes abordagens da Psicologia; as supervisões de estágio na condição de interface entre a academia e a clínica; a Sociedade
Brasileira de Psicologia Hospitalar (SBPH); o instrumental teórico da Psicologia Hospitalar ainda em construção; a inclusão de aspectos psicológicos nos estudos de caso das reuniões clínicas;
a intercomunicação na equipe de saúde; a corresponsabilidade dos integrantes da equipe de saúde;
a habilidade para comunicar a dessoma à família; o temperamento do doente influenciando na
própria recuperação; os mecanismos de defesa do ego (MDEs) desencadeados pelo diagnóstico
grave; a desestruturação familiar diante do adoecimento do parente; as complicações resultantes
do tratamento; as reações diante do fracasso terapêutico; a sobrecarga físico-emocional do
acompanhante; o agravamento de conflitos familiares anteriores frente à condição de hospitalização; os pseudoganhos do adoecimento; as mágoas dificultando a recuperação e até a dessoma;
o estresse e consequente adoecimento dos cuidadores; o despreparo dos profissionais de saúde
para lidar com a dessoma; o dilema de contar ou ocultar o verdadeiro diagnóstico; o distanciamento da equipe do paciente terminal; a versatilidade e flexibilidade exigidas ao psicólogo hospitalar; a evitação da banalização e acomodação frente ao sofrimento alheio; a oportunidade de
a conscin hospitalizada expressar os sentimentos relativos ao adoecimento; a possibilidade de
autorreciclagem a partir da doença; o aproveitamento da crise de crescimento gerada pela hospitalização; a preparação para a dessoma; as reconciliações antes da dessoma iminente; os trafores auxiliando a adaptação e recuperação; a reperspectivação de vida a partir do enfrentamento da doença.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desassim entre
atendimentos consecutivos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a conexão com os amparadores de função; a miopia multidimensional do psicólogo diminuindo a capacidade de assistência; a utilização do parapsiquismo para o entendimento integral dos casos atendidos; o assédio postergando ou antecipando a dessoma; a tenepes do psicólogo hospitalar complementando
o trabalho intrafísico realizado no hospital; os para-hospitais e parenfermarias, a exemplo da comunex Pombal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da equipe multidisciplinar; o sinergismo preparo técnico–postura empática–prontidão assistencial.
Principiologia: o princípio da economia de males; o princípio ético da autonomia;
o princípio de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código de ética profissional do psicólogo; o código pessoal de Cosmoética (CPC) do psicólogo; o código grupal de Cosmoética (CGC) dos profissionais de saúde.
Teoriologia: a teoria e prática da interassistência; a teoria do amparo interconsciencial; a teoria da recéxis; as múltiplas teorias da personalidade.
Tecnologia: a técnica da ludoterapia; a técnica do acolhimento; a insuficiência da tecnologia médica para a assistência integral à conscin hospitalizada; a técnica da entrevista psicológica; a técnica de considerar cada atendimento na condição de único; a técnica da escuta terapêutica; a técnica do foco no incômodo do enfermo.
Voluntariologia: o voluntariado nos hospitais gerais; os voluntários Doutores da Alegria; os voluntários contadores de histórias; os voluntários das Redes Parassociais de Interassistência na CCCI.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Paracirurgia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Psicólogos; o Colégio
Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia.
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Efeitologia: os efeitos psicológicos dos medicamentos; o efeito benéfico do fornecimento de informações adequadas à conscin hospitalizada; os efeitos da escuta acolhedora.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as neossinapses decorrentes da autorreciclagem pré-dessomática.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo conhecer o paciente–identificar o problema–programar a intervenção; o ciclo elaboração do adoecer–enlutamento pela perda da saúde–superação–adaptação à nova realidade; o ciclo estratégias de enfrentamento
à doença–diminuição do estresse–equilíbrio neuroquímico–reequilíbrio imunológico; o ciclo patológico repressão de sentimentos–desesperança–baixa autoconfiança–ausência de metas–evolução psicológica desfavorável.
Enumerologia: a humanização do ambiente hospitalar; a prevenção de sequelas; a escuta catártica; a interlocução técnica; o profissionalismo afetivo; a conscientização conciliatória;
a reperspectivação terapêutica.
Binomiologia: o binômio diagnóstico-terapêutica; o binômio mente-corpo; o binômio
adoecimento-hospitalização; o binômio dor física–dor emocional.
Interaciologia: a interação dos integrantes da equipe de saúde interdisciplinar;
a interação paciente–família–equipe de saúde; a interação recursos internos do enfermo–apoio
social.
Crescendologia: o crescendo atuação psicopedagógica–atuação psicoprofilática–atuação psicoterapêutica; o crescendo modelo biomédico–modelo biopsicossocial.
Trinomiologia: o trinômio psicólogo-instituição-paciente; o trinômio doença-internação-tratamento; o trinômio assistência-ensino-pesquisa; o trinômio dor-doença-dessoma; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio das reações perante a dessoma iminente negação-revolta-barganha-depressão-aceitação.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo calosidade profissional / empatia genuína; o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo luto normal / luto
patológico; o antagonismo modelo de ligação / modelo de interconsulta.
Paradoxologia: o paradoxo de a verdade sobre o próprio estado de saúde poder aliviar
o paciente; o paradoxo de o enfermo poder precisar regredir para se deixar assistir.
Politicologia: a Política Nacional de Saúde.
Filiologia: a conscienciofilia; a assistenciofilia; a terapeuticofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a fobia de doenças.
Sindromologia: a síndrome da UTI; a síndrome de burnout; a síndrome da pré-derrota
do paciente autovitimizado.
Maniologia: a mania de doença (hipocondria).
Mitologia: o mito de a hospitalização significar dessoma próxima.
Holotecologia: a recexoteca; a maturoteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca; a ortopensenoteca; a comunicoteca; a consciencioteca; a convivioteca;
a psicossomatoteca; a discernimentoteca; a dessomatoteca.
Interdisciplinologia: a Psicologia Hospitalar; a Assistenciologia; a Psicooncologia;
a Tanatologia; a Medicina; a Enfermagem; a Cuidadologia; a Amparologia; a Dessomatologia;
a Grupocarmologia; a Minimorexologia; a Psicossomatologia; a Terapeutologia; a Somatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o psicólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epi-
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con lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a psicóloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação; a pioneira da Psicologia Hospitalar no Brasil Mathilde Neder (1923–).
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: Psicologia Hospitalar Teórica = a empregada pela conscin jejuna; Psicologia Hospitalar Teática = a empregada pela conscin veterana.
Culturologia: a cultura da assistência hospitalar; a cultura do cuidado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Psicologia Hospitalar, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acolhimento hospitalar: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aconchego: Psicossomatologia; Neutro.
03. Assistência falha: Interassistenciologia; Nosográfico.
04. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Assistenciologia Grupocármica: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
07. Comorbidade: Parapatologia; Nosográfico.
08. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
09. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Holopensene interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Limite interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Redes parassociais de interassistência: Interassistenciologia; Homeostático.
15. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.

A PSICOLOGIA HOSPITALAR OFERECE OPORTUNIDADE
ÍMPAR AO EXERCÍCIO DA DISPONIBILIDADE ASSISTENCIAL TEÁTICA, AMPLIANDO A COMPREENSÃO DAS REALIDADES INTRA E INTERCONSCIENCIAIS AVANÇADAS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já entrou em contato com a Psicologia Hospitalar? Na condição de assistido ou de assistente?
Bibliografia Específica:
1. Angerami-Camon, Valdemar Augusto; Org.; Psicossomática e suas Interfaces: O Processo Silencioso do
Adoecimento; Antologia; revisão Camilla Bazzoni; et al.; XVIII + 396 p.; 14 caps.; 3 citações; 23 enus.; 2 esquemas;
2 fotos; 14 microbiografias; 65 siglas; 3 tabs.; 358 refs.; 23 x 16 cm; br.; Cencage Learning; São Paulo, SP; 2012; páginas
363 a 396.
2. Bruscato, Wilze Laura; Benedetti, Carmen; & Lopes, Sandra Ribeiro de Almeida; Orgs.; A Prática da
Psicologia Hospitalar na Santa Casa de São Paulo: Novas Páginas em uma Antiga História; Antologia; apres. Ana
Mercês Bahia Bock; pref. José Mandia Netto; revisor Julián Miguel Barbero Fuks; 246 p.; 20 caps.; 3 citações; 77 enus.; 1
formulário; 16 microbiografias; 68 siglas; 387 refs.; 28 x 21 cm; br.; Casa do Psicólogo; São Paulo, SP; 2004; páginas 33
a 41, 43 a 51 e 99 a 107.
3. Ismael, Silvia Maria Cury; Org.; A Prática Psicológica e sua Interface com as Doenças; Antologia; pref.
Julieta Maria de Barros Quayle; revisores Jerome Vonk e Lucas Torrisi Gomediano; 2 Vols.; 280 p.; 14 caps.; Vol. 1; 33
enus.; 1 esquema; 22 microbiografias; 1 questionário; 63 siglas; 5 tabs.; 215 refs.; 21 x 14 cm; br.; Casa do Psicólogo;
São Paulo, SP; 2010; páginas 17 a 35.
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PSICOMETRIA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A psicometria é o parafenômeno por meio do qual a conscin, homem ou
mulher, realiza a auscultação energoparapsíquica de objetos, ambientes, consciências e protoconsciências (vegetais e pré-humanos), exercendo sensoriamento e parassensoriamento do presente
e do passado, para adquirir informações e conhecimentos qualiquantitativos e alicerçar tomadas
de decisões interassistenciais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição psico deriva do idioma Grego, psykh,
de psykhé, “sopro; alma; ser vivo; pessoa”. O segundo elemento de composição metria procede
do idioma Latim, metrum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; instrumento para medir”. O vocábulo psicometria apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Psicognição energética. 2. Paratatilidade intrafísica. 3. Auscultação
parapsíquica.
Neologia. As 3 expressões compostas psicometria inicial e psicometria avançada são
neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 1. Acoplamento áurico vivenviado. 2. Clarividência. 3. Sensação de
assimilação energética. 4. Leitura energética imaginativa. 5. Percepção fantasiosa exacerbada.
Estrangeirismologia: a expertise in psychometric experiences; o rapport e o approach
necessários facilitando a psicometria; o upgrade da paraperceptibilidade; a utilidade de trabalhar
as bioenergias para atingir a out-of-body experience (OBE); o lucid projector of consciousness;
o projeto Empathy Museum de Londres “a mile in my shoes”.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao refinamento da auscultação parapsíquica.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Psicometria: parapercepção avançada. Psicometria gera neomundividência. Expandamos as parapercepções. Pratiquemos psicometrias lúcidas.
Coloquiologia: observemos se a primeira impressão é a que fica; nunca julgue um homem até você ter andado uma milha em seus mocassins.
Citaciologia. Eis citações pertinentes ao tema: – Estude o passado se quiser decifrar
o futuro (Confúcio, 551–479 a.e.c.). A persistência é o caminho do êxito (Charles Chaplin, 1889–
–1977). Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. (Deepak Chopra, 1947–). A parte que ignoramos é muito maior que tudo
quanto sabemos (Platão, 428–348 a.e.c.).
Ortopensatologia: – “Psicometria. Os objetos impregnados pelas energias conscienciais (ECs) promovidas por determinadas atitudes e sentimentos, positivos ou negativos, pelo dono
ou dona, podem atingir as pessoas que venham a possuí-los posteriormente, por entrarem em ressonância, empatia ou afinidade com as ondas de sentimentos residuais ou gravitantes deles emanadas, através do parafenômeno da psicometria”. “Pela psicometria pode-se indentificar o materpensene da conscin”. “A psicometria não é mero parafenômeno isolado para a conscin parapsiquista quando assistencial, podendo sobrevir a participação dos amparadores extrafísicos na estrutura dos parafatos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autexperimentação psicométrica; o sensoriamento holopensênico; o holopensene da evolutividade; o holopensene do autoparapsiquismo;
o holopensene das conexões bioenergéticas; os fraternopensenes; a fraternopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os contrapensenes; a con-
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trapensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; a ausculta pensênica; a retilinearidade autopensênica; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da assistencialidade; a transparência dos
autopensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade; as assinaturas pensênicas pessoais; os rastros
pensênicos; a identificação do conteúdo do livro, detalhando o holopensene dos autores; a limpeza das energias gravitantes; o holopensene assistencial; a fôrma holopensênica.
Fatologia: a leitura da memória das coisas; a medida da “alma das coisas”; a autoconscientização quanto à vida intrafísica energética; a mistura da imaginação e da realidade afetando as
interpretações; a falta de motivação consciente ou inconsciente para estudar as energias das coisas, ambientes e consciências; o autaprofundamento no estudo da psicometria; a disciplina ajudando no desenvolvimento da psicometria; a distinção técnica entre a realidade e a imaginação;
o desenvolvimento da criticidade; o descarte da comida linda e cheirosa, porém de péssima energia; a melhor escolha dos alimentos durante as compras; o desenvolvimento de megatrafores;
a participação no curso Bioenergias sem Muros praticadas no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a participação nas caminhadas bioenergéticas feitas na Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o curso 40 Manobras Energéticas da
Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); o rastreamento eficaz de
pessoas desaparecidas realizado na Austrália através dos aborígenes; a colaboração na investigação policial no desvendamento de desaparecidos e crimes; a evitação da compra de objetos aparentemente inofensivos; as doenças psicossomáticas derivadas da falta de prática da psicometria;
a evitação de compra de carro e casa com passados trágicos registrados nos elementos estruturais;
a decodificação da psicometria; o vislumbramento das Fichas Evolutivas Pessoais (FEPs) de si
e pessoas do convívio; a relação lúcida, prevencionista do indivíduo e ambiente através de posturas técnicas e autodisciplinadas.
Parafatologia: a psicometria; a leitura energética; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático otimizando a desassim após psicometria; a alfabetização e reeducação parapsíquica; a identificação, limpeza (se possível) e eliminação de objetos bagulhos energéticos;
a transcendência dos sentidos somáticos; os diferentes estados de descoincidência vígil interferindo na potencialidade da psicometria; a omissão deficitária ao negligenciar as bioenergias, base da
vida multidimensional; a identificação de assédio nos ambientes; o autencapsulamento; a identificação e desarticulação de trabalhos, despachos e evocação de assediadores realizados no ambiente; o refinamento e desintoxicação energossomática no dia a dia; o duplo dos objetos; as psicosferas energéticas humanas; o senso da multidimensionalidade pessoal; a homeostase através da limpeza da energosfera pessoal; a potencialização da exteriorização das energias; o estudo do campo
aconselhado pela equipex do Curso de Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 2 (ECP2)
realizado no IIPC; o domínio eficiente, eficaz e efetivo das energias conscienciais (ECs); a distinção dos devaneios e as parapercepções lúcidas; a categorização dos padrões energéticos de ambientes, pessoas, pets, plantas, rochas e objetos; a memorização dos tipos de energias de cada pessoa no intrafísico; a atenção detalhada aos sinais energéticos reverberados no soma; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal; a compreensão da dinâmica da vida interdimensional pessoal;
a condição de consciências sem a segunda dessoma, inibindo a psicometria; a identificação de
amparadores extrafísicos nas ações assistenciais chamando atenção para determinados objetos;
a visualização na tela mental da narrativa histórica do alvo psicométrico; a valorização das autoparapercepções; a atenção acurada do energossoma, valorizando a harmonia holochacral necessária para o desenvolvimento da psicometria; as informações do passado do objeto analisado; a Arqueologia parapsíquica na prática; a qualificação da psicosfera pessoal mantendo o rapport aos
amparadores; a habitualidade em praticar psicometrias potencializando projeções conscientes
(PCs); a vivência multidimensional natural, pacificada, das autoparapercepções bioenergéticas
evitando e mitigando surpresas desgradáveis; a conquista da parapercepção pessoal lúcida, superando a ingenuidade perante a toxidade de ambientes e objetos; a instalação do EV ao modo de
segunda natureza; a percepção da aura dos objetos; a psicosfera energética humana; o desenvolvi-
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mento das parapercepções mediante aplicação continuada da mobilização de energias e sistematização de desafios; a ação rotineira e continuada da psicometria aplicada à vivência multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo associações de ideias–cosmovisão; o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento; o sinergismo discernimento-paraperceptibilidade; o sinergismo vontade-intenção-energia-lucidez; o sinergismo estado vibracional–desassim; o sinergismo amparador extrafísico–assistente humano–consciência assistida.
Principiologia: o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos
autodesempenhos; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da autorresponsabilidade evolutiva; o princípio da autocoerência; o princípio da neofilia; a vivência do princípio da
descrença (PD); o princípio da dosagem informativa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado nas relações interpessoais
multidimensionais; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do fato e parafato; a teoria do conhecimento científico organizado; a teoria do paradever na manutenção dos compromissos assumidos no Curso Intermissivo
(CI); a teoria da Traforologia Parapsíquica; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do autobalanço parafenomenológico; a técnica do feedback interassistencial; a técnica da assim-desassim; a técnica da tenepes; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da exteriorização e absorção de energias em diversos ambientes e em
objetos específicos, procurando auscultá-los.
Voluntariologia: o voluntário cético-otimista-cosmoético (COC); o voluntário da Conscienciologia; o voluntariado conscienciológico na condição de interassistente cosmoético, trabalhando ao modo de minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Laboratoriologia: as autorretrocognições facilitadas através de amparadores extrafísicos
em laboratórios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico do
estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia.
Efeitologia: o efeito de se ter maior conscientização energética nas interações; o efeito
benéfico da intencionalidade sadia; o efeito das assimilações e desassimilações; o efeito de não
valorização das primeiras impressões energéticas; as minidoenças gastrossomáticas enquanto
efeito da leniência quanto à psicometria aplicada à alimentação; o efeito dos erros de interpretações, fruto de não desenvolver a autocrítica.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses geradas pelas experiências parapsíquicas; as neossinapses recuperadas de fragmentos mnemônicos do passado recente ou remoto; as
neossinapses desenvolvidas a partir da valorização das experiências e associações de ideias.
Ciclologia: o ciclo autosseriexológico; a atitude lúcida perante o ciclo exteriorização-absorção-leitura-interpretação das energias; o ciclo tentativa-erro–tentativa-acerto; o ciclo cosmoético acumulação parexperiencial–aplicação interassistencial; o ciclo reeducativo da psicometria lúcida; o ciclo da recepção de heterocríticas; o ciclo aprendizagem-domínio do neoenergossoma a cada neoexistência.
Enumerologia: a psicometria aplicada na expansão do omniquestiomento; a psicometria aplicada no desenvolvimento e qualificação das parapercepções; a psicometria aplicada no
investimento das autopesquisas; a psicometria aplicada no desenvolvimento da hiperlucidez;
a psicometria aplicada na interassistencialidade; a psicometria aplicada na compreensão dos
fatos e parafatos; a psicometria aplicada na alavancagem da pangrafia.
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Binomiologia: o binômio experimento-autopesquisa; o binômio análise-síntese; o binômio multidimensionalidade-intrafisicalidade; o binômio cognição-paracognição; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio realidade-imaginação; o binômio vontade-parapsiquismo; o binômio psicometria do objeto–psicometria do ambiente; o binômio disponibilidade-assistencialidade.
Interaciologia: a interação cultura parapsíquica–autopesquisa; a interação descrença-experiência; a interação autopesquisador-autocobaia; a interação curiosidade-pesquisa-elucidações; a interação esforço pessoal–rendimento evolutivo; a interação semperaprendente–amparador consciencial; a interação nível de cosmoeticidade–nível de paravivências.
Crescendologia: o crescendo psicometria primária–psicometria avançada; o crescendo
psicometria de objetos inanimados–psicometria de consciências; o crescendo interpretação falha–interpretação exata.
Trinomiologia: o trinômio aquisição paracognitiva–evolução paradigmática–assistencialidade; o trinômio método-clareza-precisão; o trinômio psicometria-retrocognição-reflexão;
o trinômio psicometria–clarividência–projeção lúcida (PL); o trinômio cosmovisão-maxifraternismo-autotransafetividade.
Polinomiologia: o polinômio autovivência-experiência-registro-docência; o polinômio
esforço psicométrico–destreza técnica–lucidez cosmovisiológica–amparo técnico–assistência necessária.
Antagonismologia: o antagonismo psicometria homeostática / psicometria tóxica; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo psicometria assistencial / psicometria assediadora; o antagonismo domínio energético / cascagrossismo; o antagonismo empatia / indiferença; o antagonismo autoconhecimento / autengano; o antagonismo jejunice parapsíquica / maturidade parapsíquica; o antagonismo psicometria negligenciada / psicometria valorizada.
Paradoxologia: o paradoxo de o intrafísico estar aparentemente tranquilo e as parapercepções indicarem alerta ou ação; o paradoxo de algo esteticamente perfeito poder ser tóxico;
o paradoxo do presente desejado ser bagulho energético; o paradoxo de o quarto arrumado e desinfetado ser impróprio para boa noite de sono, devido às energias delatoras do ambiente.
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; a meritocracia; a autopesquisocracia;
a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia; a homeostaticocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade; as leis da Cosmoética; a lei da ação e reação; as leis da Projeciologia; a lei da autorresponsabilidade evolutiva; a lei da responsabilidade do mais lúcido; a lei da retribuição.
Filiologia: a intelectofilia; a conviviofilia; a interaciofilia; a pesquisofilia; a proexofilia;
a evoluciofilia; a assistenciofilia; a harmoniofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia; a assistenciofobia; a neofobia; a criticofobia; a projeciofobia; a extrafisicofobia; a fobia do posicionamento pessoal; a decidofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização; a síndrome da apriorismose atrapalhando a parapercepção da realidade; a síndrome da subestimação parapsíquica.
Maniologia: a superação da mania do desperdício das oportunidades evolutivas; a mania
de não valorizar as parapercepções; a mania de não educar a imaginação durante a interpretação
dos parafatos.
Mitologia: a queda do mito de os objetos “não falarem”; o mito da mudança de patamar evolutivo sem autesforço; o mito de as influências energéticas não existirem se não der valor
a elas; o mito de a sensibilidade energética ser problema a ser tratado e inibido.
Holotecologia: a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a autopesquisoteca; a experimentoteca; a projecioteca; a assistencioteca; a energossomatoteca; a tenepessoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Parafenomenologia; a Interassistenciologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Voliciologia; a Neologia;
a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Conscienciometria; a Cosmoeticologia; a Tenepessologia; a Recexologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana consciente; a isca humana inconsciente; a consréu ressomada; a conscin autovitimizada; a consener; a conscin longeva; o ser desperto; a conscin eletronótica; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin evoluciente; a conscin pacífica lúcida; a personalidade javalínica; a personalidade parapsíquica lúcida cosmoética.
Masculinologia: o psicômetra; o acoplamentista; o autodecisor; a consréu ressomada;
o amparador intrafísico; o conscienciólogo; o duplista; o exemplarista; o intelectual; o macrossômata; o agente retrocognitor; o autassediado; o pré-serenão vulgar; o maxidissidente ideológico;
o retomador de tarefa; o intermissivista; os compassageiros evolutivos; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proexista; o epicon lúcido; o projetor consciente; o tenepessista;
o tertuliano; o teletertuliano; o reciclante; o inversor; o autocorrupto; o homem de ação; o tocador
de obra; o botânico estadunidense Joseph Banks Rhine (1895–1980), fundador da Parapsychological Foundation; o médico estadunidense Joseph Rodes Buchanan (1814–1899), propositor do
tema Psicometria.
Femininologia: a psicômetra; a acoplamentista; a autodecisora; a consréu ressomada;
a amparadora intrafísica; a conscienciólogo; a duplista; a exemplarista; a intelectual; a macrossômata; a agente retrocognitora; a autassediada; a pré-serenona vulgar; a maxidissidente ideológica;
a retomadora de tarefa; a intermissivista; as compassageiras evolutivas; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a proexista; a epicon lúcida; a projetora consciente; a tenepessista;
a tertuliana; a teletertuliano; a reciclante; a inversora; a autocorrupta; a mulher de ação; a tocadora
de obra; a botânica estadunidense Louisa E. Rhine (1891–1983), esposa de J. B. Rhine, conhecida
enquanto “primeira dama da Parapsicologia”.
Hominologia: o Homo sapiens psychometra; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens maxifraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: psicometria inicial = aquela em subnível, refletindo a instintividade das
parapercepções, tendo a limitação da soltura do energossoma; psicometria avançada = aquela em
condição plena ao qual a conscin analisa através da paratatilidade, atribuindo distinção dos fatores
tempo-espaço, permeando informações no passado-presente.
Culturologia: a cultura da Autexperimentologia Evolutiva; a cultura dos saberes multidimensionais; a cultura da leitura, análise e síntese parapsíquica; a cultura descrenciológica;
a cultura do extrapolacionismo parapsíquico; a cultura da amparabilidade grupal.
Procedimentologia. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, duas técnicas, com os respectivos procedimentos funcionalmente ordenados, impulsionando o desenvolvimento da psicometria:
A. Técnica da identificação de material.
1. Embalagens. Utilizar envelopes ou caixas opacas, sempre semelhantes, para acondicionar os materiais usados nas próximas etapas, bem embalados para visualmente não transparecerem os conteúdos e passarem os odores característicos.
2. Material. Empregar itens diversificados, tais como: produtos secos (açúcar, sal, serragem); livros (Ciência, Religião, Arte); elementos vivos (minhoca); frutas (maçã, pera, ameixa).
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3. Sequência. Distinguir as energias dos materiais considerando as categorias determinadas na etapa anterior: inicialmente, identificando objetos e texturas semelhantes; depois, reconhecendo as texturas distintas; por fim, diferenciando coisas vivas (bioenergias) de objetos
e, também, mesclando as animadas e não animadas (a exemplo de relógio de pulso utilizado há
longa data).
4. Testes. Registrar autopercepções e sugestões possíveis dos conteúdos, detalhando as
sensações, imagens e todas as reações holossomáticas, sem tocar nas embalagens.
B. Técnica do rastreamento.
1. Água. Utilizar 5 garrafas de água mineral idênticas de 200 ml, separando alguma para
os experimentadores energizá-la.
2. Psicometria. Solicitar a psicometria dos participantes para, sem tocarem as embalagens, rastrearem a garrafa energizada, detalhando as parapercepções.
Tabelologia. De acordo com a Parapercepciologia, eis, na ordem alfabética, 11 contrapontos básicos, entre fatores fomentadores e retardadores da psicometria:
Tabela – Cotejo Fomentadores / Retardadores da Psicometria
Nos

Fomentadores

Retardadores

01.

Absorção direcionada

Absorção difusa

02.

Conhecimento dos tipos fenomênicos

Confusão entre os fenômenos

03.

Desassim

Mistura das parapercepções

04.

Disciplina mental

Ruídos emocionais, receios

05.

Estado vibracional (antes e depois)

Imaturidade energossomática

06.

Exteriorização direcionada

Exteriorização difusa

07.

Foco mental

Dispersão mental

08.

Memorização e registro

Baixa memorização sem registro

09.

Mudança fácil de bloco pensênico

Rigidez pensênica

10.

Tenepes

Prática esporádica de exteriorização

11.

Voliciolina

Acídia (pouca determinação)
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a psicometria, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
03. Aplicação evolutiva das autoprojeções: Projeciologia; Homeostático.
04. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Autocrítica parafenomenológica: Autocriticologia; Neutro.
06. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
07. Autoparapsiquismo sutil: Autopercucienciologia; Homeostático.
08. Binômio detalhismo-parapsiquismo: Autoparapercepciologia; Homeostático.
09. Interação bioenergias-parapsiquismo: Autexperimentologia; Neutro.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
Paraconscienciometria: Parapercepciologia; Neutro.
Parapercepção impressiva: Autoparapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Vigilância extrassensorial: Autopercucienciologia; Neutro.

A PSICOMETRIA É A ATUAÇÃO CONSCIENCIAL TRANSCENDENTE, SEMELHANTE À PARATATILIDADE NA VIDA
HUMANA, CAPAZ DE PROMOVER A ALAVANCAGEM
E A QUALIFICAÇÃO DA INTERASSISTENCIALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, procura aplicar lucidamente a psicometria ampliando a cosmovisão assistencial e a autodefesa? Quais os resultados já alcançados através desse
atributo?
Bibliografia Específica:
1. Boswell, Harriet A.; Master Guide to Psychism; 224 p.; 23 cm.; enc.; sob.; Parker Publishing Co.; West
Nyasck, New York, NY; October, 1970; páginas 166 a 176.
2. Gettings, Fred; Encyclopedia of the Occult; A Guide to Every Aspect of Occult Lore, Belief, and Practice; 256 p.; 92 ilus.; 127 refs.; 24,5 x 18,5 cm.; enc.; sob.; London; Rider & Co.; 1986; página 176.
3. Johnson, Raynor C.; The Imprisoned Splendour; 426 p.; alf.; 22 cm.; br.; The Theosophical Publishing
House; Wheaton, III.; U. S. A.; 1971; páginas 175 a 186.
4. Targ, Russel; A Realidade da Percepção Extrassensorial: A Comprovação Científica, por um Físico, de
Nossas Capacidades Paranormais; trad. J.; 304 p.; ilus.; 23 cm.; São Paulo, SP; Cultrix; 2014; p. 54, 55 e 60 a 65.
5. Toben, Bob, & Wolf, Fred Alan; Space-Time and Beyond; 176 p.; ilus.; bib. 163-174; 28 cm; br.;
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