
 

 

 

 

 

 

 

 

ENCICLOPÉDIA  

DA 

CONSCIENCIOLOGIA  
 

 



   

 



 

 

 

 

WALDO     VIEIRA    (Org.) 
 

 

 

 

 

 

 

ENCICLOPÉDIA  

DA 

CONSCIENCIOLOGIA  
 

9
a
  EDIÇÃO 

AUMENTADA   E   REVISADA 

4.580   VERBETES   PRESCRITIVOS   COM   AS 

CONTRIBUIÇÕES   DE   VERBETÓGRAFOS   COLABORADORES 

27 VOLUMES  –  VERSÃO DIGITAL 

 
VOLUME  XXIII 

 
PSICOPATIA  –  REPRESENTANTE  MULTIDIMENSIONAL 

 

 

 
COGNÓPOLIS 

Foz do Iguaçu   –   Paraná   –   Brasil 
 

2 0 1 8  



   

 

Histórico  Editorial  1a Edição-Protótipo  2006 
     240 verbetes prescritivos 

 1.000  exemplares  encadernados 

 2a Edição-Protótipo  2006 

     240 verbetes prescritivos 
    400  exemplares  encadernados 

 3a Edição-Protótipo  2007 

     720 verbetes prescritivos 
    600  exemplares  encadernados 

 4a Edição-Protótipo  2008 
  1.000 verbetes prescritivos 

    600  exemplares  em  DVD 
        1  exemplar     encadernado 

 5a Edição-Protótipo  2009 

  1.365 verbetes prescritivos 

    200  exemplares  em  DVD 

        1  exemplar      encadernado 

 6a Edição-Protótipo  2010 

  1.821 verbetes prescritivos 

    300  exemplares  em  DVD 

    100  exemplares  encadernados     

 7a Edição                  2012 

  2.151 verbetes prescritivos 
    300  exemplares  em  DVD 

 8a Edição                  2013 
  2.498 verbetes prescritivos 

    200  exemplares  em  DVD 

9a Edição                   2018 

  4.580 verbetes prescritivos 
       10 exemplares  encadernados 

  Tiragem  Total    
 1.600  exemplares em DVD 
 2.112  exemplares encadernados   

 

   
Os direitos autorais desta edição foram graciosamente cedidos pelos autores à Associação Internacional EDITARES 

e à Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica - ENCYCLOSSAPIENS 

. 
Os originais desta edição foram produzidos e revisados através de editoração eletrônica e de impressão a laser. 

 

Revisão: Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS. 
Impressão: Midiograf. 

 

 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 E56  

  

Enciclopédia da Conscienciologia [recurso eletrônico]. / Waldo 

Vieira (Org.);  9. ed. aum. e rev. -- Foz do Iguaçu : Editares, 2018. 

  

PDF 

 

 ISBN 978-85-8477-120-2 

  

 1. Conscienciologia. 2. Enciclopédias e dicionários. I. Vieira, Waldo, 

1932-2015. II. Título. 

CDU 133 
  

Tatiana Lopes CRB 9/1524 

 

 

 

Associação Internacional EDITARES 

Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 107, Bairro Cognópolis 

CEP 85856-530, Foz do Iguaçu, PR, Brasil  

Fone / Fax: +55 (45) 2102-1407 
Website: www.editares.org    E-mail: editares@editares.org 

 

 

Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica - ENCYCLOSSAPIENS 

Rua da Cosmoética, 1.635, Bairro Cognópolis 

CEP 85853-755, Foz do Iguaçu, PR, Brasil 

Website: www.encyclossapiens.org 

 

mailto:editares@editares.org


 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18613 

P S I C O P A T I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A psicopatia é qualquer doença mental ou todas as formas de afecções psi-

copatológicas, mais especificamente o distúrbio mental grave pelo qual o enfermo, homem ou 

mulher, apresenta comportamentos antissociais e amorais sem demonstração de arrependimento 

ou remorso, incapacidade para amar e se relacionar com outras pessoas com laços afetivos pro-

fundos, demonstrando egocentrismo extremo e incapacidade de aprender com a experiência. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição psico deriva do idioma Grego, psykh, 

de psykhé, “sopro; alma; ser vivo; pessoa”. Apareceu em cultismos a partir do Século XIX. O se-

gundo elemento de composição patia procede também do idioma Grego, páthe, “estado passivo; 

sofrimento; mal; doença; dor; aflição”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, também 

no Século XIX. O termo psicopatia apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Doença mental. 2.  Desequilíbrio psíquico. 3.  Distúrbio estudado 

pela Psicopatologia. 4.  Antifisiologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo psicopata: 

maxipsicopatia; megapsicopatia; minipsicopatia; psicofobia; psicopatia; psicopática; psicopáti-

co; psicopatofobia; Psicopatologia; psicopatológico; psicopatologista. 

Neologia. Os 3 vocábulos minipsicopatia, maxipsicopatia e megapsicopatia são neolo-

gismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Antipsicopatia; saúde mental. 2.  Condição da Homeostática. 3.  Fi-

siologia normal. 4.  Aprendizagem evolutiva. 5.  Psicóticos Anônimos (PA). 

Estrangeirismologia: o deficit intelectual; o borderline; o serial killer; o serial kisser. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste psi-

copatia autodiagnosticada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os nosopensenes; a nosopensenidade; os morbopensenes; a morbopense-

nidade; os patopensenes; a patopensenidade; os psicopatopensenes; a psicopatopensenidade. 

 

Fatologia: a psicopatia; o psicopatismo; o distúrbio mental; a doença cerebral; a loucura; 

as paranoias; a neurose de guerra; a cerebropatia; a cacopatia; as fantastiquices; as utopias; as dis-

funcionalidades; a psicose maníaco-depressiva (PMD); a comorbidade psiquiátrica; a noastenia;  

o estado de decomposição mental; a insanidade; os surtos; os pertúrbios; a paralisia funcional do 

cérebro; o cretinismo; a imbecilidade; a hipolucidez; o embotamento; a ablepsia; os grupos noso-

gráficos; o canibalismo; o contágio mental; a ambiguidade intraconsciencial médico-monstro. 

 

Parafatologia: a heterassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o aberrante; o bizarro; o esquipático; o estapafúrdio; o excêntrico; o ex-

travagante; o teratológico. 

Binomiologia: o binômio onipotência-prepotência; o binômio Patologia-Parapatologia; 

o binômio herói-de-guerra–sociopata. 

Trinomiologia: o trinômio assediador extrafísico–satélite de assediador–conscin-ví-

tima; o trinômio das trevas drogas-armas-crimes. 
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Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo megalomania / de-

pressão. 

Politicologia: a autocracia; a tiranocracia; a barbarocracia; a despotocracia. 

Filiologia: a algofilia; a patofilia. 

Fobiologia: a psicofobia; a psicopatofobia; a fobia obsessiva. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); as síndromes alucinatórias. 

Maniologia: a tabacomania; a alcoolomania; a megalomania. 

Mitologia: o mito da onipotência pessoal. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicopatologia; a Nevropatologia; a Psiquiatria; 

a Psicologia; a Consciencioterapia; a Heterassediologia; a Nosologia; a Nosografia; a Teratologia; 

a Regressiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla algoz-vítima; a conscin desestabilizada; a conscin baratrosférica;  

a pessoa embotada; a personalidade psicopática (P.P.); a consréu ressomada; a consener intrafí-

sica. 

 

Masculinologia: o portador da debilidade mental; o obstupefato; o anormal; o chacina-

dor; o serial killer Jack Estripador; o terrorista das cartas-bomba Theodore John Kaczynski 

(1942–), apelidado de Unabomber; o personagem Mr. Hyde; o personagem Hannibal Lecter; o ce-

rebropata; o líder louco; o loucão; o zuretão; o insano; o psicótico anônimo; o serial killer; o co- 

-psicopata; o psicopata com poder; o megapsicopata do Século XX Adolf Hitler (1889–1945). 

 

Femininologia: a descerebrada; a lelé-da-cuca; a portadora da debilidade mental; a obs-

tupefata; a anormal; a cerebropata; a loucona; a zuretona; a insana; a psicótica anônima; a co-psi-

copata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens parapathologicus;  

o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens dissimulator; o Homo sapiens possessivus; o Homo 

sapiens possessus; o Homo sapiens sequestrator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipsicopatia = a dependência nicotínica do fumante inveterado, ho-

mem ou mulher; maxipsicopatia = a dependência cocaínica do toxicômano, homem ou mulher; 

megapsicopatia = a tendência da pessoa-líder em cometer genocídio. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes dentro do universo da Parapatologia, com temas centrais nosográficos, da Enci-

clopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a psicopatia, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Autopatia. 

2.  Autorregressismo. 

3.  Comorbidade. 

4.  Guia  desorientador. 

5.  Heterassédio. 

6.  Tirania. 

7.  Toxicomania. 
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DENTRO  DO  UNIVERSO  DA  INTERASSISTENCIOLOGIA,  
A  PSICOPATIA  EXIGE,  ANTES  DE  TUDO,  COMPREENSÃO 

E,  DEPOIS,  A  PSIQUIATRIA,  A  PSICOLOGIA,  A  CONS-
CIENCIOTERAPIA  E  IMENSA  PACIÊNCIA  FRATERNA. 

 

Questionologia. A psicopatia, de algum modo, já atravessou o caminho do leitor ou da 

leitora? No âmago da intraconsciencialidade ou da extraconsciencialidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 112. 

2.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 

abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-
mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-
nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 459 e 460. 

3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 

241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 231, 243, 255, 319, 471, 538, 558, 575, 682 

e 1.006. 

4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 129, 257, 277 e 762. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 289. 
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P S I C O S F E R A    P R O J E T I V A  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A psicosfera projetiva é o fenômeno da sensação particular, específica,  

precedendo ou anunciando o início da projeção lúcida da consciência para fora do corpo humano 

ou soma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O elemento de composição psico deriva do idioma Grego, psykh, de psykhé, 

“alento; sopro de vida; alma”. A palavra esfera vem do idioma Latim, sphaera, “esfera; globo”,  

e esta do idioma Grego, sphaira, “todo corpo redondo; bola para jogar; esfera; objetos diversos 

em forma redonda; globo terrestre”. Surgiu no Século XV. O vocábulo projetivo procede do idio-

ma Francês, projectif, de project(ion), “projeção”, e este do idioma Latim, projectio, “jato para 

diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; 

construção em projetura”, de projicere, “lançar para diante”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Aura projetiva. 02.  Aviso da projeção. 03.  Anúncio de projeção 

consciente. 04.  Semáforo energossomático. 05.  Semáforo holochacral. 06.  Semáforo projetivo. 

07.  Disposição projetiva. 08.  Fenômeno dos sinais projetivos. 09.  Presságio de ação extrafísica. 

10.  Sinais extrafísicos primários. 

Neologia. As 3 expressões compostas psicosfera projetiva, psicosfera projetiva eventual 

e psicosfera projetiva sistemática são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Projeção consciente. 2.  Saída consciente do soma. 3.  Lifetime vul-

gar. 4.  Vida humana trancada. 5.  Alternância ressoma-dessoma. 

Estrangeirismologia: o Projectarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida (PL). 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: os autexperimentos; a evolução consciencial; a base projetiva. 

 

Parafatologia: a psicosfera projetiva; a projeção consciencial lúcida; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático; a multidimensionalidade consciencial; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal; a projetabilidade lúcida (PL); a atitude pró-projetiva; a Projeciocriticologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio insubstituível do esforço evolutivo pessoal. 

Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida. 

Tecnologia: as técnicas projeciológicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas (Projectarium). 

Colegiologia: o colégio invisível dos projetores conscientes. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas projeções conscienciais lúcidas. 

Enumerologia: a abordagem projetiva; a hipnagogia projetiva; a Parapercepciologia 

projetiva; as neossinapses projetivas; a assistência projetiva; a autolucidez projetiva; a ambiência 

projetiva. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida projetiva. 
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Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica. 

Politicologia: a parapsicocracia; a projeciocracia. 

Filiologia: a parapsicofilia; a projeciofilia. 

Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Energossomatologia; a Extrafisicologia; a Expe-

rimentologia; a Autodiscernimentologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Tenepessologia; a Ofie-

xologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

offiexologus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: psicosfera projetiva eventual = a da projetora ou projetor calouro com as 

projeções conscienciais lúcidas; psicosfera projetiva sistemática = a da projetora ou projetor vete-

rano com as projeções conscienciais lúcidas. 

 

Culturologia: a cultura da projetabilidade lúcida. 

Aura. A psicosfera projetiva representa os sinais iniciais subjetivos ou objetivos do tran-

se projetivo. Com o acúmulo das experiências, o projetor (ou projetora) acaba por identificar  

e caracterizar perfeitamente todos os aspectos da própria aura projetiva, específica ou individua-

líssima, podendo prever a projeção consciencial iminente e acelerar o autodesenvolvimento proje-

tivo. 

 

Causas. Entre as causas da aura projetiva devem ser destacadas, pelo menos, estas 10, 

dispostas na ordem funcional: 

01.  Soltura. Estado de soltura do energossoma ou holochacra. 

02.  Predisposição. Predisposição anímica ou intraconsciencial. 
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03.  Fisiologia. A fisiologia do corpo humano ou soma. 

04.  Parafisiologia. A parafisiologia do psicossoma. 

05.  Isca. O fenômeno da isca interconsciencial. 

06.  Projeção. A projeção consciencial parcial. 

07.  Aviso. O aviso de projeção consciencial. 

08.  Prévia. A projeção consciencial prévia. 

09.  Clarividência. A clarividência viajora. 

10.  Assistenciologia. A necessidade da projeção assistencial. 

 

Caráter. Há centenas de tipos de sinais característicos da psicosfera projetiva de acordo 

com os projetores em geral, podendo os mesmos serem de caráter motor, sensitivo, sensorial, psí-

quico ou parapsíquico (extrassensorial). 

 

Tipos. Eis os 5 tipos mais frequentes de sinais específicos da psicosfera projetiva, dis-

postos na ordem funcional: 

1.  Ar. Percepção do afluxo de corrente de ar no ambiente. 

2.  Sibilo. Audição de sibilo, silvo ou assobio em torno do praticante, homem ou mulher. 

3.  Frontochacra. Manifestações subjetivas dos chacras, especialmente do frontochacra. 

4.  Vibração. Pequena vibração na cabeça ou na parte superior do tórax. 

5.  Luz. Sensação de aumento súbito do brilho do nível da luz do cômodo da base física. 

 

Efeitos. Além dos sinais genéricos referidos, existem, pelo menos, mais 9 outros efeitos 

compondo, às vezes, a psicosfera projetiva, dispostos na ordem funcional: 

1.  Digestão. Aceleração da digestão e eliminação da repleção gástrica, ambas estas 

ocorrências de origem extrafísica. 

2.  Visual. Alterações fisionômicas transiformes. 

3.  Alucinações. Alucinações olfativas. 

4.  Impressivo. Captação parapsíquica de presenças extrafísicas (consciexes ou, muito 

raramente, conscins projetadas) do parapsiquismo impressivo (impressões da conscin sensitiva). 

5.  Parapsiquismo. Fenômenos parapsíquicos em geral. 

6.  Abordagem. Sensações de abordagem mental ou ataque interconsciencial de origem 

extrafísica ou invisível. 

7.  Sinalética. Sinais típicos do parapsiquismo. 

8.  Sonolência. Sonolência ou hipnagogia. 

9.  Vidências. Vidências faciais. 

 

Clarividência. Antes da projeção integral da consciência pelo psicossoma, o praticante 

pode experimentar a clarividência viajora funcionando ao modo de projeção prévia, aviso de 

projeção ou trailer da projeção consciencial iminente, propriamente dita, e atuando, neste caso, 

também como fator de rapport ou de intensificação da empatia necessária com os seres-alvos 

visados e situados em outro ambiente intra ou extrafísico. 

Amparadores. A clarividência viajora, especialmente nas condições referidas, mas tam-

bém na maioria das circunstâncias, pode estar sendo assistida ou promovida por amparadores in-

teressados na evolução das projeções, no desenvolvimento das faculdades parapsíquicas do proje-

tor, na assistência fraterna daí decorrente e em outros fatores ainda ignorados pelo projetor (ou 

projetora) e conscins circundantes (circunstantes eventuais). 

Reconhecimento. Depois de algumas projeções conscientes, o projetor intrafísico, atento 

às próprias sensações, acaba reconhecendo os sinais da psicosfera projetiva e, predispondo-se 

com bastante relaxação muscular e motivação para ajudar, estará capacitado a deixar o corpo hu-

mano mais facilmente, de maneira constante, uniforme, padronizada e com lucidez maior. 

Duração. A psicosfera projetiva normalmente ocorre apenas por minutos breves, imedia-

tamente antes de a consciência intrafísica se projetar. Contudo, excepcionalmente, pode se pro-

longar por mais de hora ou até duas horas quando as circunstâncias humanas e / ou extrafísicas, 
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permitam a produção da projeção em condições propícias, ou segundo as necessidades e implica-

ções específicas do momento físico-extrafísico, evolutivo, da existência da conscin (proéxis). 

Patologias. A psicosfera projetiva sendo simples manifestação parafisiológica, positivís-

sima, e embora representando certa aura, muito bem caracterizada, nada tem a ver diretamente 

com causas e manifestações patológicas, nem se identifica com a aura epiléptica, a aura asmática, 

a aura da cólica renal (litíase), a aura histérica ou a aura própria da enxaqueca (dor de cabeça), 

também chamadas auras psíquicas, sensórias ou visuais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a psicosfera projetiva, 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.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

07.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOVIVÊNCIA  DO  FENÔMENO  DA  PSICOSFERA 

PROJETIVA,  DA  PROJETORA  OU  PROJETOR  VETERANO, 
PROVA  PARA  A  CONSCIN  A  CONDIÇÃO  DO  AMPARO  

CONSTANTE  DE  FUNÇÃO  DO  AMPARADOR  EXTRAFÍSICO. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, já vivenciou o fenômeno da psicosfera projeti-

va? Quantas vezes? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 83. 

2.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 36. 

3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 338, 416, 450 e 807. 

4.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; 138 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; glos. 282 termos;  

5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 72. 
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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. 

revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; pági-
nas 264 a 267, 492 a 494. 

6.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed. revisada; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 67, 126 e 146. 
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 Proje-
ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 324 e 338. 
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P Ú B L I C O - AL V O    C O N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O público-alvo conscienciológico é o segmento do público ao qual se desti-

na o conjunto de mensagens específicas do corpus da Neociência Conscienciologia, especifica-

mente composto, em particular, pelas conscins, reconhecidamente por si próprias, como sendo ex- 

-alunas dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo público vem do idioma Latim, publicus, “concernente ao público; 

do público; que é de interesse, bem, utilidade do público; que é propriedade pública”. Surgiu no 

Século XIII. O vocábulo alvo procede também do idioma Latim, albus, “branco; claro; puro”, de-

rivando a acepção para “que se pretende ou se tem de atingir”, quando vindo após outro substanti-

vo ao qual se liga por hífen. Apareceu no Século XIV. A palavra consciência provém igualmente 

do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no 

Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tra-

tado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Público-alvo da Conscienciologia. 2.  Voluntariado da Consciencio-

logia. 3.  Plateia conscienciológica. 4.  Audiência conscienciológica. 

Neologia. As 3 expressões compostas público-alvo conscienciológico, público-alvo 

conscienciológico intrafísico e público-alvo conscienciológico extrafísico são neologismos técni-

cos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Público-alvo materiológico. 2.  Profitentes da Materiologia. 3.  Pla-

teia materiológica. 4.  Audiência materiológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade da Conscienciologia; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o público-alvo conscienciológico; a análise da situação atual do público-alvo, 

audiência, auditório ou plateia; a identificação correta do público-alvo da Conscienciologia; o pú-

blico-ouvinte da Conscienciologia; o público-leitor da Conscienciologia; o público-alvo principal 

composto pelos assistentes ou multiplicadores da tares, agentes retrocognitores e divulgadores da 

Conscienciologia; o corpus da Neociência Conscienciologia como sendo a cópia intrafísica mais 

aproximada possível dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos; o leitorado conscienciológico; os 

destinatários das pesquisas conscienciológicas; a audiência do professor de Conscienciologia;  

o corpo discente das aulas de Conscienciologia; a equipe de debatedores conscienciológicos;  

o quadro de voluntários e voluntárias das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o quadro de 

pessoal das Empresas Conscienciológicas (ECs); a ação pedagógica de o educador consciencioló-

gico lecionar atento à evolução consciencial, à interassistencialidade e à libertação grupocármica 

de todos; a dosificação cosmoética das informações; o ato de atingir o foco do problema; a Im-

pactoterapia; a redação conscienciológica engajada com o nível evolutivo da consecução da 

proéxis pessoal e grupal; o ato de escrever na Conscienciologia com base nos autorrevezamentos 

multiexistenciais do futuro próximo; a explicitação da verdadeira intenção da autora ou do autor 

conscienciológico interassistencial; a mensagem conscienciológica como sendo informação 
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democrática e não busca da persuasão sistemática; o descarte da concorrência e da competição 

humanas por parte dos conscienciólogos. 

 

Parafatologia: o parapúblico-alvo conscienciológico; o parapúblico-alvo da Conscien-

ciologia; o parapúblico-ouvinte da Conscienciologia; os paralunos da Conscienciologia; os para-

tertulianos da Conscienciologia; o paraleitorado da Conscienciologia; o contato direto com o am-

parador extrafísico de função funcionando ao modo de mala-direta; a autovivência do estado vi-

bracional (EV) profilático; a busca do domínio da sinalética energética e parapsíquica por parte 

da pessoa mais lúcida quanto à evolução; a impraticabilidade da massificação dos constructos ex-

trafísicos, fundamentais, libertários, da Neociência Conscienciologia; a microminoria natural, evi-

dente, racionalmente reconhecida sem qualquer complexo de inferioridade, pelos conscienciólo-

gos, perante o próximo século e as reurbanizações extrafísicas do planeta Terra. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a comunicação sinérgica. 

Principiologia. No universo da Conscienciologia não há a intenção, criação ou manuten-

ção de leitoras ou leitores dirigidos ou de cabresto, pois em todo texto conscienciológico se busca 

assentar e enfatizar a necessidade intransferível da autovivência teática do princípio da descrença 

e da Cosmoética, sendo sempre enfatizada a pesquisa pessoal, independente ou autônoma. Os 

segmentos sociais e parassociais interessados nos princípios da Conscienciologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos internacionais de co-

municação. 

Teoriologia: a teoria da intercomunicação cibernética. 

Tecnologia: as técnicas da comunicação; as técnicas da didática conscienciológica. 

Voluntariologia: os voluntários informatas da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: o efeito halo das comunicações. 

Neossinapsologia: as neossinapses do autor gerando neossinapses no leitor. 

Ciclologia: o ciclo dos debates cosmoéticos. 

Enumerologia: a identificação das demandas do público-alvo; a adequação da lingua-

gem ao público-alvo; a criação do rapport com o público-alvo; o conhecimento da realidade do 

público-alvo; a divisão do público-alvo por idade e sexo; o mapa detalhista do público-alvo; as 

questões essenciais para o público-alvo. 

Binomiologia: o binômio comunicador-ouvinte; o binômio professor-aluno; o binômio 

autor-leitores; o binômio autorado-leitorado. 

Interaciologia: a interação público interno–público externo. 

Crescendologia: o crescendo das supercomunicações na vida moderna. 

Trinomiologia: o trinômio tertulianos-teletertulianos-paratertulianos. 

Polinomiologia: o polinômio emissão-transmissão-recepção-feedback. 

Antagonismologia: o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: as leis da comunicação. 

Filiologia: a comunicofilia; a infofilia; a sociofilia. 

Holotecologia: a comunicoteca; a midiateca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Sociologia; a Parapedagogiologia; a Metodo-

logia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Fonoaudiologia; a Fatologia; a Argumentologia;  

a Descrenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin autodi-

data; a testemunha; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o leitor universal; o interlo-

cutor da autora ou autor conscienciológico; o aluno de Conscienciologia; os interlocutores; os alo-

cutários; os colocutores; o semperaprendente; o espectador; o observador; o ouvinte; o radiouvin-

te; o teleouvinte; o telespectador. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a leitora universal; 

a interlocutora; a autora ou autor conscienciológico; a aluna de Conscienciologia; as interlocu-

toras; as alocutárias; as colocutoras; a semperaprendente; a espectadora; a observadora; a ouvinte; 

a radiouvinte; a teleouvinte; a telespectadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens communicologus;  

o Homo sapiens divulgator; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens loquax; o Homo  sa-

piens professor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens verponologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: público-alvo conscienciológico intrafísico = o segmento social, humano, 

composto pelas conscins, homens e mulheres interessadas nas pesquisas da Conscienciologia; pú-

blico-alvo conscienciológico extrafísico = o segmento parassocial, não humano, composto pelas 

consciexes intermissivistas, ressomantes, interessadas nas pesquisas da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da Neociência Conscienciologia. 

 

Caracterologia. De acordo com a Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 16 consciências componentes das pesquisas da Elencologia do público-alvo da Consciencio-

logia: 

01.  Cognopolita: mulher ou homem (Homo sapiens cognopolita) aplicado ao volunta-

riado na Cognópolis, ou no âmbito do universo de pesquisas da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI). 

02.  Conscienciólogo: ou consciencióloga (Homo sapiens conscientiologus) estudioso 

no âmbito do universo de pesquisas da Conscienciologia. 

03.  Conscin lúcida: a pessoa auto e heterocrítica quanto à evolução consciencial (Homo 

sapiens autolucidus), no âmbito do universo de pesquisas da Evoluciologia. 
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04.  Epicon: a pessoa epicentro consciencial (Homo sapiens epicentricus) no âmbito do 

universo de pesquisas da Epicentrologia. 

05.  Intermissivista: o ex-aluno, ou ex-aluna (Homo sapiens intermissivista) de Curso 

Intermissivo pré-ressomático, no âmbito do universo de pesquisas da Intermissiologia. 

06.  Inversor existencial: moça ou rapaz (Homo sapiens inversor), voluntário da Asso-

ciação Internacional da Inversão Existencial (ASSINVÉXIS), no âmbito do universo de pesqui-

sas da Invexologia. 

07.  Ofiexista: o praticante, homem ou mulher (Homo sapiens offiexista), interassistente 

das tarefas energéticas, pessoais, interassistenciais, diárias, segundo as técnicas do âmbito do uni-

verso de pesquisas da Ofiexologia. 

08.  Parapercepciólogo: mulher ou homem (Homo sapiens parapsychicus) aplicado aos 

estudos e vivências dos parafenômenos no âmbito do universo de pesquisas da Parapercepcio-

logia. 

09.  Pesquisador independente: mulher ou homem (Homo sapiens perquisitor), investi-

gador, debatedor ou refutador aplicado às pesquisas, em geral, das consciências, no âmbito do 

universo de investigações da Pesquisologia. 

10.  Pré-intermissivista: o pretendente, mulher ou homem, em ser aluno de Curso Inter-

missivo, na próxima intermissão pós-dessomática, no âmbito do universo do terceiro tempo da in-

terassistencialidade dos conscienciólogos. 

11.  Proexista: a conscin autoconsciente da própria programação existencial ou proéxis 

(Homo sapiens proexologus), ou voluntário da Associação Internacional da Programação Exis-

tencial (APEX), no âmbito do universo de pesquisas da Proexologia. 

12.  Projetor consciente: mulher ou homem (Homo sapiens projectius) aplicado à pro-

dução voluntária das experiências fora do corpo humano (projeções conscientes), ou à projetabili-

dade lúcida (PL), no âmbito do universo de pesquisas da Projeciologia. 

13.  Reciclante existencial: mulher ou homem (Homo sapiens recyclans) aplicado aos 

trabalhos pessoais da reciclagem existencial (recéxis) e da reciclagem intraconsciencial (recin), no 

âmbito do universo de pesquisas da Recexologia. 

14.  Tenepessista: o praticante, homem ou mulher (Homo sapiens tenepessista), interas-

sistente das tarefas energéticas, pessoais, interassistenciais, diárias, segundo as técnicas do âmbito 

do universo de pesquisas da Tenepessologia. 

15.  Tertuliano: ou teletertuliano, homem ou mulher, componente da audiência das ter-

túlias diárias conscienciológicas (Homo sapiens tertulianus) do Tertuliarium da Conscienciolo-

gia, o Curso de Longo Curso com amplo quadro de estudantes e debatedores participantes, no 

âmbito do universo de pesquisas da Tertuliologia. 

16.  Verponologista: mulher ou homem heurista (Homo sapiens verponologus) aplicado 

às pesquisas das verdades relativas de ponta (verpons), no âmbito do universo de investigações da 

Verponologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o público-alvo conscienciológico, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Altofalante:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 
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08.  Mutualidade  da  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

 

O  PÚBLICO-ALVO  DA  NEOCIÊNCIA  CONSCIENCIOLOGIA  

APRESENTA  A  NEOCARACTERÍSTICA  DE  SER  COMPOSTO  

POR  MÚLTIPLAS  CONSCIEXES,  CONDIÇÃO  INEXPRESSIVA  

NO  UNIVERSO  FÍSICO  DAS  CIÊNCIAS  CONVENCIONAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece ser componente do público-alvo da 

Conscienciologia? Baseado em quais fatos? 
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P U B L Í C O L A  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O publícola é o indivíduo, homem ou mulher, populista, demagogo, pro-

curando, antes de tudo, agradar ao povo, sem maiores considerações cosmoéticas, dentro de qual-

quer área de manifestação humana. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo publícola deriva do idioma Latim Tardio, publicola ou poplicola, 

“que faz festa ao povo, que lisonjeia”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Populista. 02.  Demagogo. 03.  Candidato político marqueteiro.  

04.  Líder anticosmoético. 05.  Líder de auditório. 06.  Assistencialista. 07.  Guia amaurótico.  

08.  Mentor baratrosférico. 09.  Megamanipulador. 10.  Ditador melífluo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo público: ma-

xipublícola; megapublícola; minipublícola; público-alvo; publícola. 

Neologia. As 3 expressões compostas minipublícola, maxipublícola e megapublícola são 

neologismos técnicos da Politicologia. 

Pseudologia: o pseudo-heroísmo. 

Antonimologia: 01.  Líder cosmoético. 02.  Minipeça interassistencial lúcida. 03.  Ver-

baciologista científico. 04.  Dessacralização política. 05.  Descrenciologista grupal. 06.  Antide-

magogismo. 07.  Despretensionismo. 08.  Conscin discreta. 09.  Epicon. 10.  Evoluciólogo; orien-

tólogo. 

Estrangeirismologia: o speaker’s corner; a aura popularis; o primus inter pares abusa-

dor do poder; o Cosmoeticarium; as demonizations; as half-truths; o pietism; os scapegoats. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há megapu-

blícolas competentíssimos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os subpensenes; a subpenseni-

dade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: o assistencialismo camuflador; o alpinismo social; a demagogia; a demagogi-

ce; o demagogismo; a demagogia populista; a demagogia do voto de pobreza; o ato de fazer 

média; o convencimento; a persuasão a todo custo; a retórica populista; o caudilhismo populista; 

o furor populista do chavismo na Venezuela; a milonga populista; a plataforma populista disfar-

çando a corrupção do lulismo no Brasil; o populismo despudorado do ditador; o egão; as manipu-

lações interconscienciais; os fascínios de grupo; a massificação do pior; a praça pública; o palan-

que; a tribuna; a busca do aplauso; a procura paroxística da fama; a celebridade; o vinho da ova-

ção; a audiência; o IBOPE; os sofismas multifacéticos; as omissões deficitárias; as propagandas 

enganosas; o embotamento consciencial contagiante; as análises tendenciosas; as artimanhas;  

o ultrapopulismo; a autodepravação das lideranças; as imposturas subcerebrais; as lavagens sub-

cerebrais; os cantos das sereias intrafísicas; as plateias sadias; as plateias nocivas; a freguesia 

cativa; a clientela dirigida; as interprisões grupocármicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as plateias dos ele-

mentos da parapopulação extrafísica. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da opinião pessoal. 

Codigologia: os códigos tácitos corporativistas. 

Teoriologia: a teoria dos assédios grupais em série. 

Tecnologia: a técnica da aquisição do senso universalista; a técnica da evitação do 

subcérebro abdominal; a técnica da evitação do sonambulismo consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Autoconscien-

ciometrologia. 

Efeitologia: o efeito cascata das irresponsabilidades sociais. 

Ciclologia: o ciclo patológico potencializador das interprisões grupocármicas. 

Enumerologia: a demagogia política-administrativa; a demagogia sociosa-assistencia-

lista; a demagogia religiosa-salvacionista; a demagogia esportiva-artística; a demagogia filosófi-

ca-sofística; a demagogia teocrática-teoterrorista; a demagogia científica-eletronótica-militar. 

Binomiologia: o binômio autocorrupção–interprisão grupocármica. 

Interaciologia: a interação egocarma-grupocarma; a interação holopensene pessoal– 

–holopensene grupal. 

Crescendologia: o crescendo demagogia regional–populismo nacional; o crescendo pa-

tológico cabotinismo-melin. 

Trinomiologia: o trinômio Corrupcionismo-Corruptologia-Corruptocracia. 

Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo palavra 

oca / fato autêntico; o antagonismo anonimato / fama; o antagonismo liderança populista / lide-

rança tarística; o antagonismo apriorismo / cosmovisão; o antagonismo filantropia / pilantropia; 

o antagonismo fanatismo / abertismo consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo do contraventor populista promover saúde e educação na 

comunidade carente. 

Politicologia: a demagogocracia; a vulgocracia; a burocracia; a asnocracia. 

Legislogia: a derrogação das leis; as leis das prerrogativas parciais; a lei da insepara-

bilidade grupocármica; a lei da mordaça; a lei dos direitos multidimensionais. 

Filiologia: a teaticofilia. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocridade. 

Maniologia: a gurumania. 

Mitologia: o mito do curupira no universo político brasileiro. 

Holotecologia: a politicoteca; a cosmoeticoteca; a verbacioteca; a elencoteca; a psicopa-

ticoteca; a belicosoteca; a culturoteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Parassociologia;  

a Enganologia; a Corrupciologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Maxiproexologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a is-

ca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o publícola; o personalista; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão 

vulgar; o político profissional; o ditador argentino Juan Domingo Perón (1895–1974); o ditador 

brasileiro Getúlio Vargas (1883–1954); o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (1945–); 

os componentes do auditório; os espectadores; os telespectadores; os fãs; os carentes de especta-

dores. 
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Femininologia: a publícola; a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a política 

profissional; as macacas de auditório; as espectadoras; as telespectadoras; as fãs; as carentes de 

espectadores. 

 

Hominologia: o Homo sapiens publicola; o Homo sapiens demagogicus; o Homo sa-

piens abusor; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens desorientatus; o Homo sapiens malevo-

lens; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens amoralis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minipublícola = o comerciante demagogo do bairro; maxipublícola 

= o narcotraficante pseudobenfeitor dos favelados; megapublícola = o tirano de qualquer tipo de 

ditadura. 

 

Culturologia: a matriz cultural da massa de manobra; o vício da formação cultural;  

a cultura da ostentação. 

 

Experienciologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem fun-

cional, 7 ponderações quanto às experiências humanas relativamente a algum ângulo da vida do 

publícola: 

1.  Anonimato. O anonimato interassistencial construtivo é mais gratificante em compa-

ração com o personalismo do publícola. 

2.  Personalismo. O personalismo é embasado pela emoção egoica. O anonimato inte-

rassistencial é embasado pela priorização evolutiva. 

3.  Multidões. As multidões desassistidas são prejuízos para todos. A multidão mesmo 

menor, por exemplo, o grupo assistido, é vantagem para todos. 

4.  Buscadores. Quem busca a fama a todo custo está entre os piores buscadores-borbo-

leta, indefinidos, despriorizados. 

5.  Obras. A obra literária, por exemplo, o romance, depende dos leitores emotivos.  

A obra técnica é oferecida aos leitores racionais para o debate de neoideias libertárias. 

6.  Autores. O autor do best-seller literário depende dos leitores para viver. O autor in-

formativo, pesquisador da evolução consciencial, independe dos leitores. 

7.  Sementeiras. Importa mais a sementeira de poucos grãos da sabedoria permanente  

e não a sementeira de montanhas de grãos de banalidades sempre fugazes, repetitivas, automimé-

ticas. 

 

Contrapontologia. Segundo a Holomaturologia, a erudição evolutiva tem espaço para 

abrir caminho pois não incomoda de imediato, no momento, os demagogos de curta conscienciali-

dade, atuando mais de modo mediato, na posteridade, a favor de quem reflete, pondera ou seja in-

termissivista. As ideias libertárias da Holofilosofia ou da revolução pacificadora da Consciencio-

logia eliminam a ânsia pela persuasão e a massificação, informando discretamente, devagar  

e sempre, a contrapelo do publícola ou no contrafluxo da Socin, quando ainda patológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Amoralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Cabotinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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05.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

07.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

OS  RELACIONAMENTOS  MAIS  DEMORADOS  COM  AS  DE- 
MAGOGIAS  DO  PUBLÍCOLA  SÃO  CHAMAMENTOS  ÓBVIOS 

PARA  A  INTERPRISÃO  GRUPOCÁRMICA  DA  CONSCIN 

INCAUTA,  EM  TODO  LUGAR,  EM  QUALQUER  TEMPO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém relacionamento direto com algum publí-

cola? Você vive autoconsciente quanto à realidade nefasta do publícola? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Grande Ilusão. Título Original: All the King’s Men. País: Alemanha; & EUA. Data: 2006. Duração: 

128 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto-e-branco; & Colorido Legendado: Espa-
nhol; Inglês; & Português (em DVD). Direção: Steven Zaillian. Elenco: Sean Penn; Jude Law; Anthony Hopkins; Kate 

Winslet; Mark Ruffalo; Patricia Clarkson; & James Gandolfini. Produção: Ken Lemberger; Mike Medavoy; Arnold 

Messer; & Steven Zaillian. Desenho de Produção: Patrizia von Brandenstein. Direção de Arte: Gary Baugh. Roteiro: 
Steven Zaillian, baseado na obra de Robert Penn Warren, vencedor do Pulitzer de 1946. Fotografia: Pawel Edelman. Mú-

sica: James Horner. Montagem: Wayne Wahrman. Cenografia: Tricia Schneider. Efeitos Especiais: Gray Matter FX;  

& Modern VideoFilm. Companhia: Columbia Pictures Corporation; Relativity Media; Phoenix Pictures; VIP 3 Medien-
fonds; VIP 4 Medienfonds; & Rising Star. Outros dados: Filme baseado na vida do governador do estado norteamericano 

da Louisiana, Huey Long. Sinopse: A história da ascensão política de homem humilde e das forças destrutivas da cor-

rupção. 
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P Ú B L I C O - L E I T O R    I N T E R M I S S I V I S T A  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O público-leitor intermissivista é o principal segmento de conscins, reco-

nhecidas por si próprias como sendo ex-alunas dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos, 

ao qual se destina a maior parte das publicações da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo público vem do idioma Latim, publicus, “concernente ao público; 

do público; que é de interesse, bem, utilidade do público; que é propriedade pública”. Surgiu no 

Século XIII. A palavra leitor deriva igualmente do idioma Latim, lector, “o que lê”. Apareceu no 

Século XV. O prefixo inter provém do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no es-

paço de”. O vocábulo missão procede 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”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designan-

do “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Público-alvo intermissivista. 2.  Leitorado intermissivista. 3.  Públi-

co-ledor intermissivista. 4.  Leitor-destinatário intermissivista. 

Neologia. As 3 expressões compostas público-leitor intermissivista, público-leitor inter-

missivista contemporâneo e público-leitor intermissivista póstero são neologismos técnicos da 

Conscienciografologia. 

Antonimologia: 1.  Público-leitor eletronótico. 2.  Público-alvo das publicações materio-

lógicas. 3.  Público consumidor de obras literárias. 4.  Leitorado dirigido. 5.  Público-destinatário 

de cabresto. 

Estrangeirismologia: o link intermissivo por meio da gescon; o approach intermissioló-

gico da obra tarística; o rapport paraprocedencial do texto conscienciológico; o Verponarium;  

o Intermissarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Interassistenciologia Conscienciográfica. 

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

2 subtítulos: 

1.  “Conscienciografologia. Ao escrever, o melhor é não nos preocuparmos apenas com 

o público-alvo, pois o mesmo será sempre constituído de intermissivistas ou pré-intermissivistas 

que nos irão entender melhor. Em tal vertente, a Humanidade e a Para-Humanidade aguardam  

a sua grafoassistencialidade”. 

2.  “Escrever. O processo linguístico demarca a estrutura dorsal ou a raiz da pessoa.  

O melhor é escrever para esclarecer, não interessando se irão entender. Só de colocar ideias escla-

recedoras circulando, você contribui para melhorar o holopensene, inclusive com a atração  

e a vinda dos paravisitantes das Comunexes Evoluídas interessadas em suas tarefas libertárias”. 

“Quem escreve para os intermissivistas já deixou a mediocridade evolutiva”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciografologia Tarística; o holopensene 

pessoal da autoconsciência quanto à intermissibilidade; o holopensene pessoal predisponente  

à Autopesquisologia; os genopensenes evolutivos; a genopensenidade evolutiva; os grafopense-

nes; a grafopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os nexopensenes; a nexopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a ortofôrma holopensênica inter-
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missiva; o abertismo autopensênico; a autorreceptividade aos neopensenes; os grafopensenes ino-

vadores renovando os holopensenes; a autocontribuição à reurbanização holopensênica da Terra. 

 

Fatologia: os destinatários das pesquisas conscienciológicas; a afinidade cognitiva es-

pontânea com os textos da Conscienciologia sugerindo a condição intermissivista da conscin;  

a facilidade maior de assimilação das mensagens conscienciológicas pelas conscins intermissivis-

tas; a capacidade pessoal de apreensão das verpons conscienciológicas; o entendimento, em geral, 

superficial do novato; o entendimento profundo esperado do veterano; a escolha do tema do livro 

indicando o público-leitor mais predisposto e receptivo ao assunto; o foco no leitor e no parapú-

blico a ser assistido; as leituras conscienciológicas relembrando os paradeveres dos ex-alunos do 

Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as releituras, revisitações e retornos às múltiplas fontes 

conscienciológicas; o recurso aferidor do nível de recuperação de cons pelo intermissivista; as lei-

turas tarísticas preparando os candidatos para o CI pós-dessomático; as conscins distantes do con-

vívio do intermissivista, fora da autexemplificação direta do autor ou autora da megagescon  

e prováveis futuros leitores dos textos conscienciológicos; a impraticabilidade da massificação 

dos fundamentos avançados da Ciência Conscienciologia; a ultraminoria autoconsciente quanto  

à evolução consciencial; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI);  

a prospectiva da existência da microminoria evolutiva da Conscienciologia ainda por muitos sé-

culos na Terra; o livro enquanto produto evoluído do esclarecimento; o conteúdo intermissivo, 

cosmoético, evolutivo e tarístico dos verbetes conscienciológicos; o nível de lucidez intermissiva 

aplicado na própria vida e explicitado nas publicações tarísticas pessoais; o nível predominante do 

público-leitor aquilatando a qualidade da obra escrita; a capacidade do autor tarístico de angariar 

leitores inteligentes, acima da mediocridade da Socin Patológica; a escrita conscienciológica com 

base nos autorrevezamentos multiexistenciais do futuro próximo; o ato de escrever a obra-prima 

colocando-se no lugar e interpretando, hoje, as reações do futuro leitor do livro nas próximas ge-

rações humanas; as evocações sadias dos leitores pósteros ao modo de dividendos do livro inves-

timento evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o grupo evolutivo 

intermissivista; o paraleitorado da Conscienciologia; o planejamento detalhista da futura condição 

de amparador extrafísico; a assistencialidade extrafísica desenvolvida por intermédio de livros 

inspiradores publicados antes nesta dimensão (sementeira); a colheita intermissiva do autor-cons-

ciex; a assistencialidade extrafísica a partir do livro inspirador publicado; a parapreceptoria auxi-

liando na compreensão do texto tarístico; os insights extrafísicos a partir da leitura esclarecedora; 

o acesso explícito, universal e irrestrito às realidades multidimensionais por meio da Enciclopédia 

da Conscienciologia; a preexistência da Conscienciologia, conjunto natural das pararrealidades 

do Cosmos, ministrada nos Cursos Intermissivos; a ressoma, em massa, dos intermissivistas, no 

Século XXI, em função da reurbanização planetária, de ordem extrafísica; a finalidade do CI sen-

do gerar frutos evolutivos em favor de todas as consciências, a partir das contribuições dos inter-

missivistas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocognição útil–autodisponibilidade interassistencial. 

Principiologia: o texto conscienciológico enfatizando a necessidade intransferível da au-

tovivência teática do princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) 

fundamentando a obra conscienciológica; o princípio cosmoético de analisar a utilidade tarística 

e cosmoética da informação a ser publicada; o princípio da interassistencialidade pela comuni-

cação gráfica; os segmentos sociais e parassociais interessados nos princípios da Conscienciolo-

gia; o princípio da afinidade intelectual; o princípio da paravinculação; o princípio da fidedigni-

dade ao Curso Intermissivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) extrafísico da conscin intermissi-

vista refletindo nos atuais comportamentos e priorizações proexológicas. 
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Teoriologia: a teoria e prática dos Cursos Intermissivos; a teoria do restringimento res-

somático; a teoria da indestrutibilidade das aquisições cognitivas; a teoria do paradigma consci-

encial; a teoria da grafoassistência; a teoria da verpon recicladora; a teoria da recuperação das 

unidades de lucidez (cons). 

Tecnologia: as técnicas de assistência mentalsomática ou tarística; as técnicas de aces-

so fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo 

cultural no universo da Conscienciologia; a técnica de checagem da qualidade das intenções na 

comunicação grafada; as técnicas didáticas aplicadas à produção gesconológica; as técnicas es-

tilísticas da Enciclopedia da Conscienciologia; as técnicas evolutivas avançadas da Consciencio-

logia na condição de reflexos intrafísicos dos estudos dos Cursos Intermissivos pré-ressomáticos. 

Voluntariologia: os voluntários escritores da Comunidade Conscienciológica Cosmoé-

tica Internacional; o voluntariado na Associação Internacional Editares (EDITARES); o volun-

tariado na Associação Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); o volun-

tariado na Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSA-

PIENS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o labora-

tório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação;  

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível dos Pesquisa-

dores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos; o Colégio 

Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos repercussivos do Curso Intermissivo na conscin autora e / ou lei-

tora; o efeito cosmovisiológico da leitura de texto tarístico; o efeito catalisador da heterolucidez 

proporcionado pelas neoexpressões conscienciológicas; o efeito das palavras-chave direcionan-

do o acesso às informações magnas; o efeito da verpon impactante na conscin evolutivamente 

predisposta; o efeito da verpon inoperante na conscin evolutivamente jejuna; o efeito halo da ta-

res respingando nas conscins não intermissivistas; os efeitos evolutivos do método de informar 

sem desejar convencer; o efeito da Retribuiciologia através da publicação de obras tarísticas. 

Neossinapsologia: as neossinapses do autor gerando neossinapses no leitor; o estilo 

técnico estimulador das neossinapes do leitor; o reacesso às paraneossinapses intermissivas;  

o abertismo consciencial para neoapreensões das pararrealidades; as neossinapses derivadas das 

paraneossinapses inatas; a ausência de paraneossinapses intermissivas sendo dificultador à com-

preensão do paradigma consciencial; as neossinapses conscienciológicas, mesmo incipientes, fa-

vorecendo a paralucidez intermissiva. 

Ciclologia: o ciclo das autopesquisas comunicadas; o ciclo de desconstrução de retroi-

deias; o ciclo dos tempos do Curso Intermissivo. 

Enumerologia: o calculismo cosmoético conscienciográfico; a distribuição da paracog-

nição intermissiva; a retribuição do autoconhecimento intermissivo; o compartilhamento demo-

crático da autocognição; a representação da condição de intermissivista; a convocação dos cole-

gas intermissivistas; a contribuição para a Intermissiologia Cursista. 

Binomiologia: o binômio esclarecimento–desassédio mentalsomático; o inafastável bi-

nômio neoverpon-neologismo; o binômio recebimento extrafísico–retribuição intrafísica; o binô-

mio auto-herança–heteropartilha; o binômio megaoportunidade evolutiva–megarresponsabilida-

de interconsciencial; o binômio sementeira intrafísica hoje–colheita extrafísica amanhã; o binô-

mio megagescon–autorrevezamento multiexistencial; o binômio autorrevezamento–futuros lei-

tores. 

Interaciologia: a interação Intermissiologia-Intrafisicologia; a interação cérebro-para-

cérebro; a interação estilo de pensenizar–estilo de escrever; a interação ato de escrever–autoco-

baia didática; a interação autor intermissivista–leitor intermissivista. 

Crescendologia: o crescendo paratilamento intermissivo–rememoração de ideias ina-

tas; o crescendo tacon-tares; o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; 

o crescendo tarefas proexológicas exitosas–paratarefas de amparador. 
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Trinomiologia: o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia; o trinômio co-

nhecimento-reponsabilidade-exemplarismo; o trinômio capacitação-treinamento-autocompetên-

cia; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio neoverpons-neopers-

pectivas-neoteorias. 

Polinomiologia: a priorização do polinômio artigo-verbete-livro-megagescon enquanto 

técnica eficaz e exemplificativa de recuperação de megacons; o polinômio conscienciológico an-

ticatequese-antidogmática-antidoutrinação-antinculcação. 

Antagonismologia: o antagonismo teoria intermissiva / prática proexológica; o antago-

nismo tarístico agradar a muitos / reeducar os interessados; o antagonismo informador de ver-

pons / impositor de ideias; o antagonismo maioria materiológica / microminoria conscienciológi-

ca; o antagonismo romance literário / tratado técnico; o antagonismo edulcoração / sinceridade 

cosmoética; o antagonismo peremptoriedade / abertura à refutabilidade; o antagonismo prolixi-

dade gráfica vazia / concisão redacional substanciosa. 

Paradoxologia: o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades 

captadas por poucos; o paradoxo de o neologismo técnico facilitar a comunicação científica;  

o paradoxo texto complexo–leitura fácil; o paradoxo best-seller superficial–low-seller esclarece-

dor; o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal; o paradoxo do autor interagindo 

consigo mesmo através de texto publicado em retrovida. 

Politicologia: a meritocracia; a retribuiciocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia;  

a tares enquanto expressão da lucidocracia; a assistenciocracia evolutiva; a democracia comu-

nicativa. 

Legislogia: a lei evolutiva da interassistencialidade; a lei das afinidades interconscien-

ciais; a lei do maior esforço aplicada à evolução das consciências; as leis da Proexologia; a lei da 

causa e efeito atuando na responsabilidade do autor pelo conteúdo da obra. 

Filiologia: a bibliofilia; a gesconofilia; a proexofilia; a intermissiofilia; a taristicofilia;  

a assistenciofilia; a interaciofilia; a comunicofilia; a neofilia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a leiturofobia; a grafofobia; a criticofobia; a autopesquisofobia; a reciclo-

fobia; a tecnofobia; a evoluciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do buscador bor-

boleta. 

Mitologia: o mito de os neologismos técnicos dificultarem a compreensão do texto tarís-

tico. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a intermissioteca; a didaticoteca; a retrocognoteca;  

a autodiscernimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Co-

municologia; a Interaciologia; a Taristicologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Au-

topriorologia; a Autorrevezamentologia; a Policarmologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o público-leitor intermissivista; o leitorado conscienciológico; a conscin lú-

cida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o leitor intermissivista; o ex-aluno do Curso Intermissivo pré-ressomá-

tico; o pré-intermissivista; o leitor da Enciclopédia da Conscienciologia; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  

o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

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

 

Femininologia: a leitora intermissivista; a ex-aluna do Curso Intermissivo pré-ressomá-

tico; a pré-intermissivista; a leitora da Enciclopédia da Conscienciologia; a agente retrocognitora; 
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a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;  

a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens interas-

sistentialis; o Homo sapiens autoscientificus; o Homo sapiens calculator; o Homo sapiens verpo-

nologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens multi-

dimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens neophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: público-leitor intermissivista contemporâneo = os destinatários das obras 

conscienciológicas coexistindo no mesmo período de vida do autor; público-leitor intermissivista 

póstero = os destinatários futuros das obras conscienciológicas vivendo em período posterior  

a determinado autor. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Intermissiologia; a cultura da Conscienciografolo-

gia; a cultura conscienciológica em implantação reeducativa no planeta Terra. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o público-leitor intermissivista, indicados para a expansão 

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

01. Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

03.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

04.  Complexidade  da  Conscienciologia:  Parapercucienciologia;  Homeostático. 

05.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Inconvivente:  Convivenciologia;  Homeostático. 

10.  Interação  autor-leitor:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12.  Microminoria  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Pré-intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Público-alvo  conscienciológico:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Reacesso  neossináptico:  Lucidologia;  Neutro. 

 

A  RESPONSABILIDADE  EVOLUTIVA  DA  DISTRIBUIÇÃO  AS-
SISTENCIAL  DO  PRÓPRIO  SABER  INTERMISSIVO  DETER-
MINA  O  PARADEVER  DE  PUBLICAÇÃO  DE  OBRAS  DESTI-

NADAS  AOS  ATUAIS  E  FUTUROS  INTERMISSIVISTAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já publicou obras conscienciológicas visando as-

sistir aos colegas de Curso Intermissivo? Quais os resultados obtidos até o momento? 
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P U Z Z L E    HO L O B I O G R Á F I C O    P E S S O A L  
( H O L O B I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O puzzle holobiográfico pessoal é o mosaico multiexistencial, elaborado 

pela conscin lúcida, homem ou mulher, a partir da parapesquisa interassistencial de fatos, parafa-

tos, sincronicidades, insights e retrocognições, compondo quadro, cenário ou mapa da linha de 

atuação seriexológica evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo do idioma Inglês, puzzle, é de origem obscura. O elemento de 

composição holo provém do idioma Grego, hólos, “total; completo; inteiro”. A palavra  biografia 

procede do mesmo idioma Grego, biographía, “relato de vidas”, constituída pelos elementos de 

composição, bíos, “vida”, e graphê, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Os vo-

cábulos biografia e biográfico apareceram no Século XIX. O termo pessoal origina-se do idioma 

Latim, personalis, “pessoal”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Puzzle auto-holobiográfico. 2.  Quebra-cabeça consciencial holobio-

gráfico. 3.  Puzzle multiexistencial pessoal. 4.  Enigma holobiográfico pessoal. 5.  Mapa auto- 

-historiográfico multiexistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas puzzle holobiográfico pessoal, puzzle holobiográ-

fico pessoal básico e puzzle holobiográfico pessoal avançado são neologismos técnicos da Holo-

biografologia. 

Antonimologia: 1.  Puzzle auto-biográfico. 2.  Quebra-cabeça biográfico pessoal. 3.  Bi-

ografia pessoal. 4.  Enigma da História Pessoal. 5.  Mapa historiográfico pessoal. 

Estrangeirismologia: os insights pesquisísticos; o mapeamento do timeline multiexis-

tencial; o know-how parapsíquico; o background holobiográfico; os flashes retrocognitivos; o Re-

trocognitarium; o Paraperceptarium dos sítios históricos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à lucidez parapsíquica holobiográfica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autancestralida-

de: interassistencialidade multimilenar. 

Citaciologia: – Estudamos a história para entender mais claramente a situação na qual 

somos convocados a agir (Naill Ferguson, 1964–). Nec quae praeteriit hora redire potest (A hora 

que passou não pode voltar; Publius Ovidius Naso, 43 a.e.c.–18 e.c.). 

Proverbiologia. Discipulus est prioris posterior dies (O dia seguinte é discípulo do ante-

rior). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa holobiográfica; o holopensene 

pessoal da Autosseriexologia Lúcida; o holopensene pessoal da Parapesquisologia Multiexistenci-

al; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; a investigação das fôrmas holopensênicas pessoal e grupal; a assinatura pensênica;  

a identificação do materpensene predominante; a reestruturação holopensênica; o holopensene 

pessoal da autevolutividade lúcida. 

 

Fatologia: a investigação do mosaico holobiográfico pessoal; a descoberta de peça do 

quebra-cabeça holobiográfico pessoal; o encaixe da peça formando o cenário multiexistencial;  

a junção das peças compondo cenário até então ignorado; o atilamento aos fatos e parafatos con-

vergentes; os arautos do destino; a correção de rota; a prática da tenepes; a bússola existencial 

ajustando o rumo da proéxis; a pesquisa histórica; a pesquisa interassistencial; o nível de rapport 
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e afinidade com determinada época, país, contexto histórico ou algum fato marcante na História 

indicando possível envolvimento pessoal ou grupal; a autopesquisa retrocognitiva de campo;  

o conscienciograma; a autopesquisa intraconsciencial; a paciência pesquisística; as anotações pes-

soais; a compilação dos dados pesquisísticos; a inspiração bibliográfica; a metodologia de pesqui-

sa parapsíquica; a Inventariologia; a identificação e o mapeamento da Parelencologia norteando  

a pesquisa holobiográfica; o fluxo da interassistencialidade atuante; a amparabilidade; a bússola 

intermissiva sinalizando os desvios da proéxis; a Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia 

(DIP), da Associação de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB);  

o aprofundamento da pesquisa reverberando no aprofundamento interassistencial; a força do pas-

sado expressa no temperamento pessoal; o burilamento das tendências e comportamentos automi-

méticos; as reverberações do passado; o ato de não se acovardar perante o passado; a recomposi-

ção grupocármica; a família consanguínea; os acertos grupocármicos; os encontros de destino;  

a mudança de rota; as fissuras intraconscienciais embotando a autolucidez; os travões do passado;  

a ruptura dos travões a partir da autolocalização seriexológica; o acolhimento interassistencial das 

vítimas do passado; o exemplarismo pessoal na recomposição grupocármica; o fato de a recompo-

sição grupocármica, em geral, passar pelo caminho do remorso, do arrependimento, do perdão  

e, por fim, da interassistencialidade; a força do acolhimento assistencial; a assistência do assisti-

do; a viagem retrocognitiva; a formação da minipeça interassistencial; a cápsula do tempo patro-

cinada pela Noite de Gala Mnemônica; a condição de minipeça atuante no Maximecanismo Multi-

dimensional Interassistencial; o Livro dos Credores. 

 

Parafatologia: o puzzle holobiográfico pessoal; as lentes seriexológicas; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ampliando  

a autossegurança na autoparaperceptibilidade; a clarividência; a clariaudiência enriquecendo as 

pesquisas interassistenciais holobiográficas; a potencialização das sincronicidades multidimensio-

nais pela conscin ectoplasta; a convergência assistencial promovendo as parassincronicidades;  

a parapesquisa interassistencial; o rapport com o amparador extrafísico de função na qualificação 

do entrosamento interassistencial parapesquisístico; o teleguiamento interassistencial lúcido; as 

simulcognições na tenepes; os dramas multisseculares atendidos na tenepes; os fios condutores da 

linha seriexológica sinalizando o público-alvo interassistencial; a ocorrência de sincronicidades 

conduzindo a pesquisa holobiográfica; a compreensão dos bastidores multidimensionais na vida 

humana atual; o descortínio do cenário multiexistencial; a paracaptação de ideias extrafísicas;  

o pararroteiro assistencial compondo as peças do puzzle holobiográfico pessoal; a paracablagem 

assistencial; a Para-História esclarecedora; a instalação de campo ectoplásmico possibilitando  

o parapsicodrama assistencial; o Curso Intermissivo (CI); a composição do puzzle holobiográfico 

ampliando o entendimento do trabalho assistencial a ser realizado; a oportunidade de assistir aos 

desafetos do passado; os ataques extrafísicos advindos do trabalho assistencial; o palco multiexis-

tencial; os reeencontros de destino promovidos pelos amparadores extrafísicos; a intersecção seri-

exológica; as assimilações profundas possibilitando a compreensão do drama dos assistidos na te-

nepes; a pacificação íntima necessária ao acolhimento da consciex enferma; os bolsões assistenci-

ais; a autolucidez quanto aos desafios da reurbex; o ressarcimento holobiográfico nos trabalhos 

assistenciais da tenepes; a intersecção entre a retrovida crítica e a vida atual; a parassincronicida-

de; a parapsicoteca; o mapeamento da Parelencologia atuando enquanto farol norteador dos traba-

lhos da pré-intermissão; o paradever do intermissivista desvelado à partir do cenário holobiográ-

fico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracébro; o sinergismo memória-holomemó-

ria; o sinergismo fatos-parafatos-cosmovisão; o sinergismo tenepessista ectoplasta–amparador 

extrafísico de função na promoção das sincronicidades interassistenciais; o sinergismo minipeça 

interassistencial–maximecanismo multiexistencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de os fatos orientarem a pes-
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quisa; o princípio da evolução pessoal inarredável; o princípio da inseparabilidade grupocármi-

ca; o princípio holocármico da restauração evolutiva; o princípio de o menos doente assistir  

o mais doente; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da singularidade 

holobiográfica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a bússola proexológica 

com base no estudo do mapa holobiográfico multiexistencial. 

Teoriologia: a teoria da seriexialidade; a teoria das retrocognições; a teoria da autan-

cestralidade. 

Tecnologia: as técnicas de registros paraperceptivos; a técnica do detalhismo na análise 

acurada do puzzle holobiográfico; a técnica das autorretrocognições sadias; a técnica da tenepes 

no atendimento à Parelencologia identificada; a técnica da iscagem lúcida; a técnica do conscien-

ciograma; a técnica do parassociograma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia. 

Efeitologia: o efeito halo das pesquisas holobiográficas na recomposição grupocármi-

ca; o efeito da pesquisa holobiográfica na intercompreensão dos dramas multisseculares;  

o efeito das retrocognições no mapeamento seriexológico; o efeito da pararreestruturação mne-

mônica; o efeito da tenepes nas recomposições grupocármicas; o efeito túnel do tempo ao visitar 

locais já conhecidos de outras vidas; o efeito atrator de sincronicidades do autopesquisador re-

trocognitivo na volta a penates. 

Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas pela parapesquisa interassistencial 

seriexológica. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autorretrocognitivo desenca-

deando os ressarcimentos na vida presente; o ciclo retrocognições-autocompreensão-reconcilia-

ções. 

Enumerologia: os registros holobiográficos; a autopesquisa holobiográfica; o vislum-

bre holobiográfico; as sincronicidades holobiográficas; os fatos e parafatos holobiográficos; as 

repercussões holobiográficas; os paravínculos holobiográficos. 

Binomiologia: o binômio holobiografia-holocarma; o binômio tenepes-retrocognição;  

o binômio autoidentificação holobiográfica–autorresponsabilização assistencial quanto aos erros 

e acertos gravados na holobiografia pessoal; o binômio árvore genealógica–raiz holopensênica;  

o binômio puzzle holobiográfico–assistenciograma multiexistencial. 

Interaciologia: a interação retrovidas–vida atual; a interação tenepessista–amparo ex-

trafísico de função na elaboração do assistenciograma holobiográfico pessoal; a interação holobi-

ografia-holomemória.  

Crescendologia: o crescendo autobiografia-holobiografia.  

Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio retrofatos-fatos-parafa-

tos; o trinômio retrocognição-sincronicidade-confirmação; o trinômio holobiografia–holocar-

ma–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Polinomiologia: o polinômio cognição-precognição-simulcognição-retrocognição. 

Antagonismologia: o antagonismo antepassado de si mesmo / autorrevezador multiexis-

tencial lúcido. 

Paradoxologia: o paradoxo de a parapesquisa interassistencial holobiográfica, ao 

adentrar no passado, poder reeditar o futuro através das reconciliações grupocármicas multisse-

culares. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; 

a lucidocracia; a mnemocracia; a parapsicocracia; a seriexocracia. 

Legislogia: a lei  a insepara ili a e grupoc rmica; a lei do maior esforço pesquisísti-

co; a lei evolutiva de ação e reação. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a parapercepciofilia; a retrocogniciofilia. 
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Fobiologia: a retrocogniciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia. 

Maniologia: a mania de não registrar os fatos e parafatos incompreendidos.  

Holotecologia: a seriexoteca; a retrocognoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holobiografologia; a Autocogniciologia; a Autopesquisologia;  

a Autorretrocogniciologia; a Autorrevezamentologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia; 

a Holomemoriologia; a Interassistenciologia; a Parageneticologia; a Parapercepciologia; a Passa-

dologia; a Retrocogniciologia; a Seriexologia. 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: os amigos extrafísicos; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o am-

parador intrafísico; o intermissivista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita;  

o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o convivió-

logo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o te-

nepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o holobiógrafo. 

 

Femininologia: as amigas extrafísicas; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a am-

paradora intrafísica; a intermissivista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a conviviólo-

ga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; 

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana;  

a verbetóloga; a voluntária; a holobiógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holobiographicus; o Homo sapiens evocator; o Homo 

sapiens retrocognitor; o Homo sapiens multiexistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: puzzle holobiográfico pessoal básico = aquele composto pelo registro pa-

raperceptivo de fatos e parafatos ainda incompreendidos; puzzle holobiográfico pessoal avançado 

= aquele composto pelas interconexões de fatos e parafatos holobiográficos, ampliando a compre-

ensão da linha de atuação seriexológica interassistencial. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Seriexologia; a cultura da 

Holomnemônica; a cultura da autopesquisa holobiográfica; a cultura da Interassistenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o puzzle holobiográfico pessoal, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 
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02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

06.  Ciclo  autorretrocognitivo:  Retrocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Fluxo  pesquisístico  multidimensional:  Pesquisologia;  Neutro.  

09.  Historicidade  seriexológica:  Holomemoriologia;  Neutro. 

10.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 

11.  Paracaptação  retrocognitiva:  Para-Historiografia;  Neutro. 

12.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

13.  Retrovida  crítica:  Holobiografologia;  Neutro. 

14.  Sinergismo  tenepes-retrocognição:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Taxologia  das  sincronicidades:  Multissincronologia;  Neutro. 

 

O  PUZZLE  HOLOBIOGRÁFICO  PESSOAL  DESCORTINA   
O  CENÁRIO  MULTIEXISTENCIAL  DA  LINHA  DE  ATUAÇÃO  

SERIEXOLÓGICA  NA  RECOMPOSIÇÃO  GRUPOCÁRMICA   
EM  DIREÇÃO  À  LIDERANÇA  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitura, já iniciou a montagem do puzzle holobiográfico 

pessoal e grupal? Já identificou, a partir das pesquisas retrocognitivas, o público-alvo interassis-

tencial? 

 
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 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-

res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 116. 

 

K. F. 
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QI    S O C I A L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O QI social é a medida ou avaliação da capacidade humana de interagir so-

cialmente em diferentes grupos, contextos e situações, obtendo resultados tarísticos, proexológi-

cos e harmônicos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra quociente provém do idioma Latim, quotiente, “quantas vezes”. 

O vocábulo inteligência deriva igualmente do idioma Latim, intelligentia, “inteligência; entendi-

mento; conhecimento; noção”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo social procede do mesmo 

idioma Latim, socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social; sociável; 

nupcial; conjugal”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Quociente de inteligência social. 2.  QI interpessoal. 3.  Medida da 

capacidade conviviológica. 4.  Índice da empatia. 5.  Quociente de aglutinação social. 6.  Saldo 

conviviológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo quociente: 

cocientada; cocientado; cocientar; quocientada; quocientado; quocientar. 

Neologia. As duas expressões compostas baixo QI social e alto QI social são neologis-

mos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  QI. 2.  Taxa de desajustamento social 3.  Índice de isolamento soci-

al. 4.  Convívio bélico. 3.  Segregação social. 4.  Celibato. 

Estrangeirismologia: a automensuração conviviológica mica a mica; o piano piano si 

va lontano das trocas sociais; a identificação do elemento sine qua non para os aprimoramentos 

conviviais; a mensuração do fifth element; a mensuração da performance nas interrelações consci-

enciais; a coniunctio; a atomização do target tacon-tares; os social skills; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência conviviológica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes sintetizando o tema: – Conexão: comunicação 

autêntica. Interrelações sadias amadurecem. 

Coloquiologia: o fato de cair a ficha a respeito do microuniverso do outro. 

Proverbiologia: – O pior cego é aquele que não quer ver. 

Unidade. O conviviopensene é a unidade de medida de articulação social. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; o quociente de aplicação do 

pensene benevolente; o resultado da aplicação do pensene bem-intencionado; os convíviopense-

nes; a conviviopensenidade. 

 

Fatologia: o QI social; a arquitetura do convívio social; a mensuração das relações soci-

ais; o coeficiente da capacidade adaptativa; a plasticidade comportamental; a avaliação diária do 

convívio social; a medida da primeira ação; os resultados harmônicos do convívio a 2; a medida 

da Holomaturologia; a medida do bom trato embasando o relacionamento sadio; a quantificação 

da qualidade da intenção; o quociente da desambiguação social; o quociente de resiliência convi-

viológica; a quantificação da aplicação do acrônimo S.P.A.C.E. (consciência da situação, presen-

ça, autenticidade, clareza, empatia); a medida de humanização nos ambientes de trabalho; os re-

sultados do discernimento conviviológico; o quociente de experiência social registrada; o convivi-

ograma; a medida da Harmoniologia; a quantificação da Cosmoética no holopensene social;  

a quantificação dos megaacertos grupocármicos; o quociente de recin; a medição da autopercep-

ção interaciológica; os resultados da aplicação da clareza comunicativa; a mensuração dos limites 
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pessoais; a mensuração da mudança do temperamento favorecendo as interações sociais; o quoci-

ente de socialização; o quociente de pseudointeração; a medida da comunicação lacunada; os re-

sultados do afastamento do convívio social; o quociente de pressão interna gerando ansiedade no 

dia a dia das empresas; os resultados do medo da não aceitação pelo grupo; as medidas das fissu-

ras de psicopatologias da personalidade desafiando as relações sociais; o quociente de agressivi-

dade; a qualificação da capacidade de ouvir o outro; o quociente de aplicação da agressividade sa-

dia; o quociente de comunicação não verbal; o quociente de herança genética; o nível de autoper-

cepção do QI social; a descoberta da linha intelectual de pesquisa a partir das trocas sociais;  

o quociente de percepção da intraconsciencialidade; o quociente de força presencial; a medida dos 

megaacertos grupocármicos; as oportunidades de convívio na Cognópolis; a Escala de Inteligên-

cia Stanford-Binet. 

 

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

gia; a priorização do paraconvívio harmônico; a mensuração dos resultados do Curso Intermissivo 

(CI); a quantificação das legiões de conscins e consciex afins; a quantificação das paracomunica-

ções; o quociente de pujança da paragenética atuante; a quantificação do parapsiquismo; as rela-

ções parassociais da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo nosográfico donjuanismo-poder; o sinergismo QI soci-

al–poliglotismo; o sinergismo QI social–QI parapsíquico. 

Principiologia: o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos; 

o princípio da descrença (PD); o princípio da não conivência anticosmoética. 

Codigologia: o código de Ética Profissional; o código de valores pessoais; o respeito 

aos diversificados códigos sociais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) implementando  

a transparência lexical; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código da megafraternidade;  

o código de convívio sadio. 

Teoriologia: a teoria dos esquemas mentais; a teoria da Omniconviviologia. 

Tecnologia: a técnica dos 4 minutos de empatia; a técnica de inoculação de emoções 

positivas (Martin Seligman,1942–); a técnica da tenepes; os resultados da aplicação da técnica da 

invéxis; os resultados da aplicação da técnica da recéxis; a técnica da tentativa e acerto. 

Voluntariologia: o voluntariado gerando conviviopensenes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico grupal Tertuliarum; o laboratório 

conscienciológico da Conviviologia Evolutiva; o laboratório conscienciológico da dupla evoluti-

va; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico de fito-

energias; o laboratório fitolab da International Academy of Consciousness (IAC); os laboratóri-

os conviviológicos dos campi conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoética. 

Efeitologia: os efeitos do bom convívio entre as consciências; os efeitos do convívio na 

Cognópolis; os efeitos da fusão social; os efeitos do bom-tom; os efeitos sociais da tenepes. 

Neossinapsologia: os neuroléxicos conviviológicos gerados a partir das neossinapses    

criadas durante as tertúlias conscienciológicas reeducativas. 

Ciclologia: o ciclo olhar-interagir-trocar; o ciclo de autopercepção conviviológica;  

o ciclo recin–diminuição de conflitos; a saída do ciclo de interprisões. 

Enumerologia: a medida do acolhimento agregador; a medida da polivalência aplicada; 

a medida do poliglotismo proativo; a medida da comunicação assertiva; a medida da intervenção 

oportuna; a medida da empatia parapsíquica; a medida da interrelação cosmoética. 

Binomiologia: o binômio perfil doador–perfil receptor; o binômio parâmetro social–pa-

râmetro cosmoético; o binômio anticosmoética-incoerência; o binômio minudência-recin; o binô-

mio quociente de convívio–quociente de pseudoconvívio; o binômio quociente de aplicabilidade 

do cérebro reptiliano–quociente de aplicabilidade do cérebro cortical; o binômio quociente de 

resiliência–quociente de refratariedade. 
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Interaciologia: a interação convívio-paraconvívio. 

Crescendologia: o crescendo convivialidade improdutiva–convivialidade produtiva;  

o crescendo autopensenização-autopesquisa-autoidentificação; o crescendo impressão digital ce-

rebral–impressão digital paracerebral. 

Trinomiologia: o trinômio bondade-benignidade-maxifraternidade; o trinômio QI intra-

pessoal–QI interpessoal–QI social; o trinômio quociente de autovitimização–quociente de emoci-

onalismo–quociente de sugestionabilidade; o trinômio nosográfico controle subliminar–manipu-

lação espúria–interprisão prolongada; o trinômio conhecido-desconhecido-reconhecido; o trinô-

mio encontro-desencontro-reencontro; o trinômio tertúlia conscienciológica–recin–seriedade 

evolutiva; o trinômio diferenciação pensênica–pensene linear–cosmopensene. 

Polinomiologia: o polinômio parar-enxergar-conversar-ver; o polinômio doar-repartir- 

-contribuir-reconciliar; o polinômio autoconvívio- fitoconvívio-zooconvívio-cosmoconvívio. 

Antagonismologia: o antagonismo pensar A / falar B; o antagonismo imaginação / rea-

lidade; o antagonismo dispersão / foco; o antagonismo conviver / ver; o antagonismo Genética  

/ Paragenética; o antagonismo mesologia intrafísica / comunex avançada; o antagonismo relaci-

onamento virtual / relacionamento autêntico; o antagonismo conscin de temperamento belicista  

/ conscin de temperamento pacifista; o antagonismo emocionalismo / compreensão. 

Paradoxologia: o paradoxo QI mentalsomático alto–QI social baixo; o paradoxo do er-

ro corretor. 

Politicologia: a atitude política e diplomática da heterassistência. 

Legislogia: a lei do heterexemplo. 

Filiologia: a sociofilia; a xenofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do pânico; a síndrome borderline; a síndrome de Asperger. 

Maniologia: a mania da Internet impactando o desenvolvimento do QI social; a mania 

de querer manipular. 

Mitologia: o mito de agradar a todos. 

Holotecologia: a convivioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca; a psicossomatoteca; a so-

cioteca; a mentalsomatoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Evoluciologia; a Invexologia; a Recexologia;  

a Sociologia; a Sociofobiologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Verbetologia; a Geografolo-

gia; a Morfologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência de inteligência social alta; a consréu ressomada; a conscin 

aprumada; a conscin cosmoética; a consciência grupocármica; a conscin de presença pesada;  

a pessoa de presença leve; o casal; as companhias proexológicas; o ser interassistencial; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista; o ser desperto; a dupla conscin amparan-

da–consciex amparadora; a equipe existencial. 

 

Masculinologia: o conviviólogo; o anfitrião; o hóspede; o visitante; o jejuno recém- 

-chegado; o cognopolita recém-chegado; o terapeuta; o pesquisador; o tenepessista; o paradireitó-

logo; o formador de opinião; o agregador; o atilado; o acrescentador; o ofiexista; o omniconvivió-

logo. 

 

Femininologia: a convivióloga; a anfitriã; a hóspede; a visitante; a jejuna recém-chega-

da; a cognopolita recém-chegada; a terapeuta; a pesquisadora; a tenepessista; a paradireitóloga;  

a formadora de opinião; a agregadora; a atilada; a acrescentadora; a ofiexista; a omniconvívio-

loga. 
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Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sa-

piens cognopolita; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens 

fraternus; o Homo sapiens exemplaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: baixo QI social = o quociente relativo à articulação social incipiente, 

egoica, emocional do pré-serenão vulgar; alto QI social = o quociente relativo à articulação social 

experiente, teática, pacificadora do ser desperto. 

 

Culturologia: a cultura do ajuste fino na comunicação; a cultura da autopesquisa inin-

terrupta; a cultura geral; a cultura internacional; o multiculturalismo da megafraternidade. 

 

Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 15 indicadores, a maioria de caráter linguístico-ex-

pressivo, mensuradores do QI social saudável, funcionando ao modo de reforço positivo nas inte-

rações sociais: 

01. Apreensibilidade: a manifestação a partir da apreensão das múltiplas singularida-

des conscienciais, evitando a sociofobia. 

02. Autenticidade: a manifestação a partir do intercâmbio autêntico diário, evitando  

a desconfiança. 

03. Autonomia: a manifestação a partir da autogestão altruísta, evitando dependências  

e submissões. 

04. Clareza: a manifestação inteligível e didática, evitando rodeios. 

05. Comunicação: a manifestação a partir da utilização do melhor léxico, evitando  

a prolixidade. 

06. Discernimento: a manifestação a partir da compreensão do detalhe, evitando a su-

perficialidade. 

07. Empatia: a manifestação a partir da empatia, evitando o fechadismo. 

08. Extroversão: a manifestação a partir da extroversão, evitando a timidez. 

09. Flexibilidade: a manifestação a partir da elegância e agilidade, evitando a rigidez. 

10. Otimismo: a manifestação a partir do olhar otimista, evitando o negativismo. 

11. Percepção: a manifestação a partir da percepção de contextos, evitando a exage-

ração. 

12. Poliglotismo: a manifestação a partir do acolhimento às diferenças culturais, evitan-

do apriorismos. 

13. Reflexão: a manifestação a partir da reflexão, evitando a impulsividade. 

14. Sapiência: a manifestação a partir das várias conexões sociais, evitando a jactância. 

15. Sobrepairamento: a manifestação a partir do encapsulamento inteligente, evitando 

o conflito. 

 

Errologia. Eis, na ordem alfabética, 3 megaerros, aniquiladores do QI social, funcionan-

do ao modo de S.O.S. para a conscin interessada em aplicar a técnica da recin: 

1.  Dissimulação: a manipulação dos grupos sociais a partir da intenção dissimulada do 

líder erudito. 

2.  Mentira: a manipulação dos grupos sociais a partir de mentiras e falácias cheias de 

palavras e vazias de energia. 

3.  Sociosidade: a manipulação dos grupos sociais a partir da demagogia do comprome-

timento coletivo, porém não prioritário ou ilícito. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18647 

trais, evidenciando relação estreita com o QI social, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Articulação  social:  Intrafisicologia;  Neutro. 

02.  Ato  social:  Sociologia;  Neutro. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Coedes:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

10.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Fusão  social:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

13.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Inconvivente:  Convivenciologia;  Homeostático. 

15.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

 

A  VERDADEIRA  GENIALIDADE  É  FOCAR  NO  DESENVOL-
VIMENTO  DO  QI  SOCIAL,  PASSÍVEL  DE  SER  CONQUISTA-
DO  PELAS  CONSCINS  INTERESSADAS  NA  AGLUTINAÇÃO  

DE  PESSOAS  E  NA  ASSISTÊNCIA  FRATERNA  A  TODOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconhece a importância da mensuração do QI 

social? Na escala de 1 a 5, qual o nível do próprio QI social? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Albrecht, Karl; Inteligência Social: A Nova Ciência do Sucesso; 262 p.; 11 caps.; 42 refs.; 24 x 17 cm; 

br.; M. Books; São Paulo, SP; 2006; páginas 1 a 31, 48 a 58 e 66 a 248. 
2.  Campbell, Linda C.; Campbell, Bruce; & Dickinson, Dee; Ensino e Aprendizagem por Meio das Inte-

ligências Múltiplas (Teaching and Learning through Multiple Intelligences); revisor Magda França Lopes; trad. Maria da 

Graça Gomes Paiva; 308 p.; 32 enus.; 5 notas; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed.; Artes Médicas Sul; Porto Alegre, RS; 2000; páginas 
1 a 129. 

3.  Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligente 

(Emotional Intelligence); revisores Fátima Tereza Jorge Fadel; Isabel Cristina Aleixo; & Domício Antônio dos Santos; 
trad. Fabiano Morais; 384 p.; 5 partes; 16 caps.; 156 enus.; 1 ilus.; 411 notas; 6 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 10ª Ed.; 

Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 17 a 131. 

4.  Shenk, David; O Gênio em todos nós: Por que tudo que você ouviu Falar sobre Genética, Talento e QI 
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Q U A L I D A D E    D A    I N T E N Ç Ã O  
( I N T E N C I O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A qualidade da intenção é o fator determinante de todas as ações da cons-

ciência, consciex, conscin, homem, mulher, criança, adulto, assistente ou assistido, em qualquer 

dimensão ou momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo qualidade vem do idioma Latim, qualitas, “qualidade; natureza 

(das coisas)”. Apareceu no Século XIV. O termo intenção deriva também do idioma Latim, inten-

tio, “ação de entesar, de estender; tensão; pressão; esforço; plano; intenção; vontade; atenção; de-

sígnio; desenho”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Qualificação da intenção. 02.  Autoconsciencialidade determinante; 

megafocagem pessoal. 03.  Qualidade do autopropósito. 04.  Qualidade da autorresolução.  

05.  Qualidade da autoconvicção. 06.  Qualidade da autotendência. 07.  Qualidade do automega-

foco. 08.  Qualidade da autodisposição. 09.  Qualidade da automotivação. 10.  Qualidade da au-

torrealização. 

Neologia. As 3 expressões compostas qualidade da intenção aquisitiva, qualidade da in-

tenção executiva e qualidade da intenção distributiva são neologismos técnicos da Intenciono-

logia. 

Antonimologia: 1.  Vontade pessoal. 2.  Sonho pessoal. 

Estrangeirismologia: o Autopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intencionalidade evolutiva cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intencionalidade evolutiva; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os pa-

rapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: a qualidade da intenção; a qualidade da intencionalidade; a qualificação do 

intencionismo; a qualificação da intenção contínua; a boa intenção; a má intenção; a intenção sal-

tuária; o caráter; o temperamento; o conteúdo consciencial. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as metas pluriexistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade pessoal–intenção sadia. 

Principiologia: o princípio  e “quem procura, acha”; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos felizes das intenções com alto discernimento. 

Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação. 

Binomiologia: o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio causa-efeito. 
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Interaciologia: a interação fundamental vontade-intenção. 

Crescendologia: o crescendo recebimento-retribuição; o crescendo varejismo conscien-

cial–atacadismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intenção-autorganização. 

Polinomiologia: o polinômio autovalores-Autocosmoética-intencionalidade-autocoe-

rência. 

Antagonismologia: o antagonismo intenções interassistenciais / intenções egoicas;  

o antagonismo licitude / ilicitude. 

Paradoxologia: o paradoxo da intenção pessoal reverberar na intenção das consciên-

cias próximas. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo autoconsciente. 

Filiologia: a intencionofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a maturoteca; a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a assis-

tencioteca; a conscienciometroteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Intencionologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Psi-

cossomatologia; a Evoluciologia; a Megafocologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Au-

toproexologia; a Autocriteriologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens qualitativus; o Homo sapiens intentionalis; o Homo sa-

piens intentiophilicus; o Homo sapiens intentionologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Ho-

mo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: qualidade da intenção aquisitiva = a da conscin ainda predominantemen-

te egoica, somente pensando em si mesma, sempre (consciênçula); qualidade da intenção executi-

va = a da conscin vulgar empurrando a vida humana sem racionalidade avançada, ao modo de ro-
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bô existencial (robéxis); qualidade da intenção distributiva = a da conscin autoconsciente quanto 

à evolução, interessada na interassistencialidade cosmoética (intermissivista). 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Intencionalidade Cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a qualidade da intenção, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

03.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

07.  Meganível  da  autoconsciência:  Imagisticologia;  Homeostático. 

08.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

TODA  CONSCIN  SEMPRE  ESCOLHE,  DE  MODO  VOLUN-
TÁRIO  OU  ATÉ  MESMO  INCONSCIENTEMENTE,  A  IN-

TENÇÃO PESSOAL,  ESPECÍFICA,  PARA  FUNDAMENTAR 
OS  PRÓPRIOS  ESFORÇOS  NA  EXISTÊNCIA  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Qual a qualidade da intenção escolhida por você, leitor ou leitora, para 

embasar a própria vida? A evolutiva assistencial ou a cômica turística? 
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Q U A L I D A D E    D E    V I D A    I D E A L  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A qualidade de vida ideal é o ato ou efeito de a consciência, conscin ou 

consciex, viver em homeostase holossomática embasada no parapsiquismo, no autodiscernimen-

to, na Cosmoética e na interassistencialidade multidimensional autoconsciente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra qualidade vem do idioma Latim, qualitas, “qualidade; natureza 

(das coisas)”. Surgiu no Século XIV. O termo vida procede do idioma Latim, vita, “vida; existên-

cia; humanidade”. Apareceu no Século X. O vocábulo ideal procede também do idioma Latim, 

idealis, “ideal”. Surgiu em 1842. 

Sinonimologia: 1.  Vida homeostática. 2.  Vida equilibrada. 3.  Vida cosmoética superú-

til. 4.  Saúde integral. 6.  Saúde consciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 21 cognatos derivados do vocábulo qualidade: 

desqualificabilidade; desqualificação; desqualificado; desqualificante; desqualificar; desqualifi-

cativo; desqualificável; inqualificável; qualificabilidade; qualificação; qualificado; qualificador; 

qualificamento; qualificante; qualificar; qualificativo; qualificatório; qualificável; qualímetro; 

qualitatividade; qualitativo. 

Neologia. As duas expressões compostas qualidade de vida ideal identificada e qualida-

de de vida ideal buscada são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Vida desequilibrada. 2.  Desequilíbrio holossomático. 3.  Vida sem 

maturidade consciencial. 4.  Vida baratrosférica. 

Estrangerismologia: a health-related quality of life; o subjective health status. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quem cuida 

evolui. Qualidade é fundamental. Saúde é conquista. Saúde exige disciplina. 

Proverbiologia. Eis provérbio latino relacionado ao tema: – Mens sana in corpore sano. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Homeostaticologia; a retilinearidade da auto-

pensenização; a saúde consciencial decorrente da autopensenização evolutiva; os ortopensenes;   

a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; o holopensene da qualidade de vida multidimensional. 

 

Fatologia: a qualidade de vida ideal; o exemplarismo das autossuperações do paciente 

crônico; a importância da qualidade de vida na pacificação íntima; a autopesquisa enquanto ferra-

menta necessária e contínua; o fato da qualidade de vida no trabalho ser a mais conhecida; a au-

torreeducação evolutiva permanente; a almejada qualidade de vida ideal; a gratificação gerada pe-

las práticas assistenciais da tarefa do esclarecimento; o equilíbrio necessário à qualidade de vida; 

a força intraconsciencial impondo-se às adversidades; o fato de a saúde consciencial ser mais im-

portante em relação à somática; a tranquilidade qualificando a interassistencialidade; a vivência 

da dupla evolutiva contribuindo na intencionalidade cosmoética; as perdas naturais relativas à vi-

vência de patologias contribuindo para a compreensão da dessoma; o Projeto Assistência do Co-

légio Invisível da Dessomatologia (CID), para o atendimento domiciliar e hospitalar ao doente 

terminal; o Projeto Vida Saudável Dessoma Feliz; a aplicação inteligente das múltiplas terapias 

propostas pela Medicina Alternativa; a desmistifição do conceito de morte; o instrumento de ava-

liação de qualidade de vida (WHOQOL-100) da Organização Mundial de Saúde (OMS); a impor-

tância das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) e dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia 
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no desenvolvimento da autopesquisa; a vida intrafísica, portando macrossoma oligofrênico, do 

Serenão Reurbanizador. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a compreensão teática da vida pós-dessoma; a maturidade consci-

encial na aquisição do equilíbrio holossomático das energias conscienciais (ECs) pessoais; a ho-

lobiografia pessoal trazendo a hipótese de macrossoma; as repercussões extrafísicas dos atos pes-

soais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo saúde consciencial–evolução; o sinergismo vida almeja-

da aplicada–reciclagem conquistada; o sinergismo qualidade de vida homeostática–maturidade 

evolutiva; o sinergismo qualidade de vida–parapsiquismo cosmoético; o sinergismo doença físi-

ca–maturidade consciencial; o sinergismo bom humor nas adversidades–disponibilidade assis-

tencial; o sinergismo superação–autorganização eficaz; o sinergismo holossoma atendido– 

–produtividade; o sinergismo padrão holopensênico equilibrado–força presencial potenciali-

zada. 

Principiologia: o princípio  o “antes  a  ecisão h  o pro lema”; o princípio da auto-

pensenidade fundamentar a Higiene Consciencial; o princípio de nada ocorrer por acaso; o prin-

cípio pessoal de não reclamar do próprio holossoma; o princípio da prioridade compulsória 

(PPC) relativo ao cuidado do soma; o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio 

teático nos tratamentos convencionais alternativos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) 

expresso no holossoma; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) na interassistência multidi-

mensional. 

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

de Cosmoética (CGC) em consenso com a necessidade de mudança do paradigma materialista vi-

gente referente à saúde. 

Teoriologia: a teoria da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde; a revolu-

ção pacífica e silenciosa das neoverpons reformulando as teorias e as práticas antiquadas; a teo-

ria do bem-estar consciencial do doente crônico ser preparatório à dessoma; a teoria do pensene; 

a teoria da fôrma holopensênica pessoal objetivando a evolução. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica de conduzir o holossoma a par-

tir da maximização das facilidades e minimização das dificuldades; a técnica da manutenção de 

rotinas úteis e hábitos saudáveis entrosados no cotidiano produtivo; a técnica existencial de viver 

focado no compléxis e no preparo da próxima vida; a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado contribuindo na terapêutica da doença; o voluntariado 

do Colégio Invisível da Dessomatologia; o voluntariado das redes sociais relacionadas à saúde 

na Socin em geral; o voluntariado da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF); o voluntaria-

do do Centro de Valorização da Vida (CVV); os voluntários da Conscienciologia contribuindo 

para a qualidade de vida do planeta. 

Laboratoriologia: o labcon da vivência diária; o laboratório conscienciológico da imo-

bilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Desso-

matologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito do sintoma apontar a reciclagem; o efeito sadio dos cuidados ho-

lossomáticos na conquista da maturidade consciencial; o efeito da mudança de paradigma na  

saúde consciencial; o efeito dos cuidados holossomáticos na longevidade produtiva; os efeitos de 

tratamentos alternativos paralelos aos convencionais; o efeito da flexibilidade consciencial do 

doente crônico em viver positivamente as perdas consequentes da patologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses motivadas a partir da conquista da qualidade de vi-

da consciencial; as neossinapses exigidas na superação de nova crise. 
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Ciclologia: o ciclo da vida; o ciclo da existência consciencial; o ciclo envelhecimento– 

–doença–dessoma–período intermissivo–ressoma; o ciclo seriexológico. 

Enumerologia: a qualidade do materpensene pessoal; a qualidade da intenção evoluti-

va; a qualidade da vontade inquebrantável; a qualidade da velhice; a qualidade do adoecimento; 

a qualidade da dessoma; a qualidade da próxima existência. 

Binomiologia: o binômio ortopensenidade–holossoma sadio; o binômio vida saudável– 

–dessoma feliz. 

Interaciologia: a interação qualidade de vida ideal–inteligência evolutiva (IE). 

Crescendologia: o crescendo voluntariado ativo–especialismo na Conscienciologia–de-

senvolvimento da autopesquisa–realização da proéxis. 

Trinomiologia: o trinômio crise–neorrotina útil–reciclagem ininterrupta. 

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

soma. 

Paradoxologia: o paradoxo do doente consciencialmente saudável; o paradoxo da 

consciência forte em soma frágil. 

Politicologia: a meritocracia; a argumentocracia; a proexocracia; a evoluciocracia;  

a conscienciocracia; a lucidocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; a lei natural de neutralização dos excessos;  

a lei da ação e reação; a lei da atração dos afins; a lei do esforço máximo na consecução da au-

toproéxis. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a ortofilia. 

Fobiologia: o combate à parapsicofobia; a superação teática da tanatofobia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome de burnout; o abandono da síndrome de Ga- 

briela. 

Maniologia: a eliminação da mania de doença (hipocondria); o descarte da mania exces-

siva de comer corretamente (ortodoxia). 

Mitologia: a extinção do mito do corpo perfeito; a extinção do mito da perfeição. 

Holotecologia: a administroteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a interassistenciote-

ca; a volicioteca; a mentalsomatoteca; a dessomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Equilibriologia; a Holomaturologia; a Or-

topensenologia; a Lucidologia; a Serenologia; a Cuidadologia; a Interassistenciologia; a Convivi-

ologia; a Dessomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18654 

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 homeostaticus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapi-

ens convivens; o Homo sapiens biophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: qualidade de vida ideal identificada = o conhecimento dos cuidados ne-

cessários à obtenção da homeostase holossomática; qualidade de vida ideal buscada = a teática 

permanente dos cuidados necessários à obtenção da homeostase holossomática. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Homeostaticologia; a neocultura evoluída da au-

topensenização consciente; a cultura da Dessomatologia. 

 

Choques. Os choques conscienciais provenientes do desconhecimento sobre a dessoma 

predispõem à paracomatose consciencial superada pela teática da qualidade de vida ideal. 

 

Variáveis. Sob a ótica da Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, 5 variáveis, na 

ordem alfabética, relacionadas à atuação da conscin, a fim de aumentar a visão de conjunto sobre 

os fatores intervenientes na qualidade de vida ideal: 

1.  Equilíbrio. Atuação profissional madura, evitando o estresse. 

2.  Esclarecimento. Priorização da assistência, levando em conta o exercício da tares. 

3.  Organização. Vivência do trinômio motivação-trabalho-lazer. 

4.  Vocação. Reconhecimento da área de atuação, a partir da autopesquisa consciencio-

lógica indicando a diretriz proéxica. 

5.  Voluntariado. A atividade voluntária na Conscienciologia. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Homeostaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 condutas profiláticas e terapêuticas propostas pela Conscienciologia, capazes de predis-

por e incrementar a condição da qualidade de vida ideal da conscin: 

01.  Autavaliação holossomática e consciencial diária. 

02.  Autopesquisa permanente. 

03.  Autorganização geral. 

04.  Bom humor sadio. 

05.  Docência conscienciológica. 

06.  Estado vibracional profilático. 

07.  Flexibilidade pensênica cosmoética. 

08.  Fraternidade irrestrita. 

09.  Neofilia terapêutica. 

10.  Prática diária da tenepes. 

11.  Produção de gescons. 

12.  Reciclagem constante. 

13.  Retilinearidade pensênica vivenciada. 

14.  Teática da inteligência evolutiva. 

15.  Utilização da Priorologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a qualidade de vida ideal, indicados para a expansão das 

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

01.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

07.  Dia  matemático:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

08.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

13.  Posicionamento  pré-dessomático:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Previsão  da  autossobrevida:  Autoproexogramologia;  Neutro. 

15.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  QUALIDADE  DE  VIDA  IDEAL  PARA  A  CONSCIÊNCIA,  
DOENTE  OU  CUIDADORA,  É  A  PROPOSTA  MAIS  ACER-

TADA,  AO  SER  EMBASADA  NA  INTERASSISTENCIALIDADE  

AUTOCONSCIENTE,  MULTIDIMENSIONAL  E  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a qualidade de vida ideal? Em qual ní-

vel, teórico ou prático? 

 

D. T. M. 
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Q U A L I F I C A Ç Ã O    D A    A U T O P R O D U T I V I D A D E  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A qualificação da autoprodutividade é a melhoria do rendimento conscien-

cial realizada pela conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, por meio da revisão constan-

te de valores, motivações e manifestações pessoais, cotejando-os com os parâmetros cosmovisio-

lógicos da Conscienciologia, com objetivo de galgar neopatamares evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo qualificar procede do idioma Latim Medieval, qualificare, de 

qualis, “de que sorte; de que natureza”. Surgiu no Século XV. A palavra qualificação apareceu no 

Século XVII. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si 

próprio”. O termo produtivo deriva do idioma Latim, productivus, “próprio para ser alongado”. 

Surgiu no Século XV. O vocábulo produtividade apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Melhoria da autoprodutividade. 02.  Aumento da eficiência produti-

va. 03.  Qualificação da produtividade pessoal. 04.  Excelência da autoprodutividade. 05.  Otimi-

zação da autoprodutividade. 06.  Qualificação da capacidade de produzir. 07.  Qualificação das 

realizações pessoais. 08.  Melhoria do rendimento consciencial. 09.  Melhoria dos resultados dos 

autesforços. 10.  Qualificação do fluxo produtivo. 

Neologia. As duas expressões compostas miniqualificação da autoprodutividade e maxi-

qualificação da autoprodutividade são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Desqualificação da autoprodutividade. 02.  Quantificação da auto-

produtividade. 03.  Piora da autoprodutividade. 04.  Autoindulgência Proexológica. 05.  Esterili-

dade das ações. 06.  Improdutividade pessoal. 07.  Infecundidade dos autesforços. 08.  Inutilidade 

dos autesforços. 09.  Malogro da autoprodutividade.10.  Subnível de autoprodutividade. 

Estrangeirismologia: o upgrade da automanifestação; o background do Curso Intermis-

sivo (CI); o superavit existencial; a prâksis conscienciológica; os insights decisórios; o locus of 

control interno; o schedule pessoal otimizado; a evitação do workaholism; a cautela quanto ao 

burnout; o rapport com amparadores; o modus vivendi; o modus faciendi; a hiperacuidade quanto 

aos feedbacks. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos investimentos de esforços mais rentáveis evolutivamente. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular capaz de sintetizar o tema: – Resul-

tado: rastro conscienciométrico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade autoconsciente; o ortoposiciona-

mento pensênico com base no Curso Intermissivo; os autopensenes intermissivos; a autopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes aplicados à organização da 

vida; a lucidopensenidade; a sustentabilidade pensênica; os genopensenes; a genopensenidade;  

o holopensene da autoproéxis; o holopensene dos evoluciólogos; a melhoria do holopensene pes-

soal; os pensenes contraproducentes; a autopensenização produtiva; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; a autopensenização carregada no pen; os raciocinopensenes; a raciocinopensenida-

de; o descarte de bagulhos pensênicos; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; 

a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeti-

copensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade da autopensenização. 

 

Fatologia: a qualificação da autoprodutividade; a admissão pela conscin de ter feito Cur-

so Intermissivo melhorando o foco dos autempreendimentos; a assertividade nos investimentos 

pró-evolutivos; a identificação das sutilezas interassistenciais; a autocriticidade madura; a auto-
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disponibilidade íntima para renovar-se; a autopesquisa; a qualificação da intenção; a especifica-

ção das habilidades e capacitações à autoprodutividade; a potencialização de trafores; a atualiza-

ção de valores pessoais embasadores das escolhas; a melhoria da competência evolutiva; o fluxo 

constante de recins; a anulação de trafares; as autoprescrições consciencioterápicas; a gestão da 

vida intrafísica; as metas evolutivas; a construção de boa relação com os recursos tempo e ener-

gia; a sustentabilidade financeira; o estabelecimento de padrões de referência; os posicionamentos 

existenciais desassediadores; os critérios de seletividade de tarefas; o profissionalismo evolutivo; 

a noção clara de prioridades; os turnos de autoprodutividade; as condições holossomáticas favorá-

veis; a rotina útil estabelecida e renovada para cada tarefa; a inventividade profícua; o continuís-

mo; o bom desempenho no trabalho sob pressão; a atuação madura perante as discordâncias; os 

aportes; as retribuições proexológicas; o compromisso com a docência conscienciológica; as aspi-

rações pessoais; o empreendedorismo evolutivo; a participação em grupos de pesquisa conscien-

ciológicos (GPCs); a autocientificidade; os investimentos na intelectualidade; a escrita tarística 

promovendo auto e heterorreeducação; a paciência; a disciplina no trabalho; a positividade; a ob-

servação e análise dos rastros deixados; a autodisponibilidade para interassistência; o respeito às 

diferenças; a valorização do grupo evolutivo; a responsabilidade pessoal; o convívio harmonioso; 

a empatia; a autenticidade consciencial; o apoio aos compassageiros de jornada; as condições pes-

soais prejudicando a autoprodutividade; a supervalorização dos medos; a postergação; as preocu-

pações improdutivas; a estafa mental; as automimeses dispensáveis; as seduções omnipresentes 

na socin; os surtos de imaturidade regressivos; o complexo de inferioridade ou superioridade; os 

mecanismos de defesa do ego; as autovitimizações; a baixa de lucidez; o incompléxis; o alinha-

mento da vontade ao fluxo proexológico; a logicidade evolutiva; as superações de autoconflitos;  

o exemplo de vanguarda; os enfrentamentos necessários; o autodidatismo constante; a autoimuni-

dade consciencial; a sociabilidade; o universalismo; a tenepes diária lado a lado com os ampara-

dores. 

 

Parafatologia: a interferência dos guias amauróticos no momento das autodecisões;  

a assedialidade atravancadora dos neoempreendimentos; a instalação deliberada do estado vibra-

cional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as inspirações amparadas; 

a atenção às sincronicidades; o atendimento a consciexes gerado a partir da renovação pessoal; os 

banhos energéticos indicando acertos evolutivos; os amparadores técnicos; as orientações de Evo-

luciólogos; o domínio bioenergético; as assins e desassins; a desperticidade; as precognições ori-

entadoras; as retrocognições autelucidativas; o autoproexograma intermissivo; as prospectivas se-

riexológicas; as projeções conscientes motivadoras; as condições extrafísicas favoráveis; o des-

carte de bagulhos energéticos; o paradever; o maior nível de entrosamento com o maximecanis-

mo; a autoconsciência multidimensional; a melhora dos resultados dos esforços; a recuperação de 

cons; o extrapolacionismo parapsíquico; a cosmovisão proexológica; a melhoria do saldo da ficha 

evolutiva pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente–amparador de função auxiliando nas deci-

sões; o sinergismo autodesassédio–otimização da autoprodutividade; o sinergismo intencionali-

dade cosmoética–vontade determinada; o sinergismo aportes-retribuição impulsionando a quali-

ficação da produtividade pessoal; o sinergismo agenda bem planejada–agilização nas atuações;  

o sinergismo autodisponibilidade interassistencial–amparalidade; o sinergismo da dupla evoluti-

va enquanto base à qualificação da autoprodutividade; o sinergismo da equipe interassistencial 

potencializando os resultados do trabalho; o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; 

o sinergismo comprometimento paraprocedencial–alinhamento à proéxis; o sinergismo anticon-

flituosidade–fluidez das ações; o sinergismo autoqualificação–produtividade interassistencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio fundamental da realidade 

para enxergar a própria realidade e a realidade exterior; o princípio da individuação; o princípio 

do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de cada consciência ser a principal responsável 
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pela própria evolução; o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio do megafo-

co mentalsomático; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio de quantificar a qualidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) com cláusulas impedidoras da aco-

modação pessoal no subnível evolutivo; o código grupal de Cosmoética (CGC) favorecedor da 

qualificação individual dos integrantes do grupo; o código duplista de Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teoria da recuperação de cons ao longo da proéxis; a teoria da agiliza-

ção evolutiva consciente; a teoria da aplicação teática da Inteligência Evolutiva (IE); a teoria 

das neoidéias; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria das fases proexológicas; a teoria do 

compléxis; as teorias da aprendizagem; a teoria da antimaternidade sadia; a teoria da prática da 

tenepes. 

Tecnologia: a técnica do Conscienciograma; as técnicas evolutivas invéxis e recéxis;  

a técnica da agenda conscienciológica; a técnica da autogestão existencial qualificada; a técnica 

do detalhismo; a técnica do atacadismo consciencial; a técnica da exaustividade; as técnicas de 

projeção consciente expandindo a percepção da pararrealidade pessoal. 

Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC); o voluntaria-

do mentalsomático tarístico; o voluntariado possibilitando insights de amparadores na interas-

sistência; o voluntariado conscienciológico favorecendo a criação de neossinapses relativas  

à atuação com a multidimensionalidade; o autoposicionamento cosmoético possibilitando a qua-

lificação da autoprodutividade no voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labora-

tório conscienciológico da Intencionologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracio-

nal; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Conviviolo-

gia; o laboratório conscienciológico pessoal (Labcon) aplicado à vida profissional, familiar e vo-

luntariado nas ICs. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomática; o Colégio Invisível da Autopes-

quisologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometria; o Colégio Invisível da Autocogniciolo-

gia; o Colégio Invisível da Autorreeducação; o Colégio Invisível da Desperticidade; o Colégio 

Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito dos autesforços para o rompimento com os costumes fossilizadores; 

o efeito da socin nivelando por baixo; o efeito nocivo do emocionalismo na desqualificação da 

produtividade consciencial; o efeito impulsionador da autonomia evolutiva; o efeito do autode-

sassédio na agilização evolutiva; o efeito da autodisponibilidade para trabalhos de ponta na 

evolução; o efeito do aguçamento da percepção de oportunidade evolutiva; o efeito da ampliação 

da abrangência tarística; o efeito direcionador da linearidade pensênica; o efeito qualificador da 

autopacificação; o efeito potencializador da maturidade interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses evoluciológicas; as neossinapses das neopriorida-

des; a criação de neossinapses para atuação multidimensional; as neossinapses de técnicas 

interassistenciais; o arco voltaico promovendo desbloqueio energético craniochacral possibili-

tando a formação de neossinapses; as neossinapses formadas na vivência da docência conscien-

ciológica; as neossinapses criadas a partir de projeções conscientes rememoradas; a aquisição 

de neossinapses advindas das rotinas úteis e hábitos sadios. 

Ciclologia: o ciclo formação familiar–formação escolar–formação continuada; o ciclo 

das mudanças nas autoprioridades conforme a faixa etária; o ciclo circadiano e o turno intelec-

tual; o ciclo autocrítica-heterocrítica bem aproveitado; o ciclo assim-desassim agilizado; o ciclo 

vontade-decisão-deliberação; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo reedu-

cação–qualificação da autoprodutividade; a reciclogenia. 

Enumerologia: o ato de pesquisar-se; o ato de conhecer-se; o ato de posicionar-se; o ato 

de redirecionar-se; o ato de reorganizar-se; o ato de superar-se; o ato de aprimorar-se permanen-

temente. 

Binomiologia: o binômio tempo intrafísico–tempo proexológico; o binômio autocuidado 

holossomático–autodesempenho proexológico; o binômio teática-verbação; o binômio minipeça– 
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–maximecanismo interassistencial; o binômio autamparo-heteramparo; o binômio prospectiva- 

-profilaxia; o binômio escala evolutiva–escola evolutiva. 

Interaciologia: a interação proexista-parapreceptoria; a interação pesquisa-autopes-

quisa; a interação construção-autoconstrução; a interação interesse pessoal–interesses do grupo 

evolutivo; a interação autonomia cosmoética–interdependência evolutiva; a interação autoincor-

ruptibilidade–pacificação íntima; a interação cosmovisão-megafoco; a interação autovalor–utili-

dade pessoal; a interação prioridade evolutiva–senso de responsabilidade interconsciencial. 

Crescendologia: o crescendo varejismo–atacadismo; o crescendo investimentos na Ar-

te–investimentos na Ciência; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo secun-

dário-importante-essencial; o crescendo vida instintiva–proéxis não rememorada–proéxis técni-

ca rememorada e aplicada. 

Trinomiologia: o trinômio autoconfiança-autodeterminação-autodecisão; o trinômio 

autonomia de pensamentos–autonomia de decisões–autonomia de ações; o trinômio autoplaneja-

mento-autacompanhamento-autorresultados; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinô-

mio erros-correções-acertos; o trinômio autoconceito-autestima-autoconfiança; o trinômio auto-

conscienciometria–recins–qualificação da interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-au-

tenfrentamento-autossuperação; o polinômio instinto-emoção-racionalidade-consciencialidade; 

o polinômio leitura-reflexão-registros-gescons. 

Antagonismologia: o antagonismo produtividade material / produtividade consciencial; 

o antagonismo produtividade automimética / produtividade renovadora; o antagonismo atuação 

pelo subcérebro / atuação pelo mentalsoma; a atenção ao antagonismo minidissidência / maxidis-

sidência; o antagonismo autorrestringimento / ousadia evolutiva; o antagonismo pensenidade re-

ligiosa-idealizada / pensenidade técnico-científica-realista. 

Paradoxologia: o paradoxo da qualificação da autoprodutividade consciencial através 

do foco nas necessidades alheias. 

Politicologia: a meritocracia; a interassistenciocracia; a projeciocracia; a evoluciocra-

cia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a paraconviviocracia. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial; as leis da economia consciencial;  

a lei do retorno; a lei de causa e efeito; a lei proexológica da exiquibilidade; a lei do maior esfor-

ço; a lei da economia de bens na escolha de investimentos mais rentáveis evolutivamente. 

Filiologia: a organizaciofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia;  

a educaciofilia; a autopesquisofilia; a recinofilia; a tenepessofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a criticofobia; a xenofobia; a projeciofobia; a bi-

bliofobia; a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização existencial; a síndrome da subestimação; 

a síndrome da interiorose; a síndrome da apriorismose; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da autovitimização; a síndrome da perfeição; a síndrome da fadiga crônica; a síndro-

me de burnout; a síndrome do ansiosismo. 

Mitologia: o mito da santidade enquanto meta evolutiva; o mito da superioridade da 

erudição eletronótica; o mito da evolução espontânea do ser humano prescindindo da vontade da 

consciência; a demolição dos mitos por meio das vivências teáticas. 

Holotecologia: a maxiproexoteca; a autopesquisoteca; a administratoteca; a traforoteca;  

a maturoteca; a ortopensenoteca; a discernimentoteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocoerenciolo-

gia; a Priorologia; a Reciclologia; a Interassistenciologia; a Traforologia; a Autorrevezamentolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Despertologia; a Epicentrismologia; a Autorganizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o autoqualificador; o intermissivista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o cognopolita; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o inver-

sor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista;  

o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o teleguiado autocrítico; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o obstinado cosmoético; o céti-

co otimista cosmoético (COC). 

 

Femininologia: a autoqualificadora; a intermissivista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a cognopolita; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 

lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a inver-

sora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista;  

a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a teleguiada autocrítica; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a obstinada cosmoética;  

a cética otimista cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens orthopensenicus;  

o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo 

sapiens benevolens; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniqualificação da autoprodutividade = a substituição de tarefas as-

sistenciais varejistas e / ou assistencialistas pela tares, passando ao predomínio do trabalho po-

licármico; maxiqualificação da autoprodutividade = a melhoria das tarefas assistenciais realizadas 

a partir da instalação da ofiex pessoal na condição de epicon intrafísico. 

 

Culturologia: a cultura da acomodação; a cultura da Autorganizaciologia evolutiva;  

a cultura da grupalidade produtiva; a cultura bibliológica; a cultura da Autexperimentologia 

evolutiva; a cultura da Parapercepciologia; a cultura da glasnost; a cultura da autoprodutivida-

de consciencial continuada. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, tabela com-

parativa com 20 itens, condições ou posturas, favorecedoras ou dificultadoras da qualificação da 

autoprodutividade: 

 

Tabela  –  Confronto  Posturas  Favorecedoras  /  Posturas  Dificultadoras 

 

N
os

 Posturas  Favorecedoras Posturas  Dificultadoras 

01. Afetividade equilibrada  Comocionalismo 

02. Autorresponsabilidade Autoculpa 

03. Autossustentação afetiva Fragilizações 

04. Condicionamento físico Sedentarismo 

05. Cooperação Individualismo 

06. Cosmoética Amoralidade 

07. Cosmovisão Hiperespecialismo 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18661 

N
os

 Posturas  Favorecedoras Posturas  Dificultadoras 

08. Dedicação autoral Preguiça mental 

09 Desrepressão Condicionamentos 

10. Discernimento ponderado Credulidade cega 

11. Duplismo Carência afetivo-sexual 

12. Empreendedorismo Inércia 

13. Enfrentamento Titubeação 

14. Flexibilidade Controle excessivo 

15. Humanismo Autocracia 

16. Interassistência Egocentrismo 

17. Liderança Subalternidade acomodada 

18. Neofilia Conservadorismo 

19. Perseverança Desistência fácil 

20. Simplificação da existência Consumismo 

 

Saldo. A intenção assistencial qualificada pode desencadear ações objetivando resulta-

dos esperados, contudo outras colheitas serão geradas paralelamente em consequência ou em efei-

to cascata ao objetivo original. Esse fato amplia o saldo da ação interassistencial, ou a autoprodu-

tividade, e será reconhecido posteriormente ainda na vida intrafísica ou mais claramente após  

a dessoma. 

 

Produmetria. Pela Autevoluciologia, eis, em ordem alfabética, 12 resultados da qualifi-

cação da autoprodutividade passíveis de serem observados e analisados de modo qualiquantita-

tivo: 

01.  Afetividade: maior vivência de afetividade madura. 

02.  Amparalidade: maior contato lúcido com a multidimensionalidade e com ampara-

dores. 

03.  Comunicabilidade: maior eficiência na comunicabilidade. 

04.  Concretizações: maiores possibilidades de concretização de projetos interassisten-

ciais. 

05.  Duplismo: maior possibilidade de constituição de dupla evolutiva. 

06.  Gescons: maior produtividade de gescons de qualidade. 

07.  Grupalidade: maior senso de grupalidade sadia. 

08.  Harmonia: maior harmonia nas interrelações. 

09.  Interações energéticas: maior capacidade de assim-desassim. 

10.  Ofiex: maiores condições para a istalação de ofiex. 

11.  Resgates: maior estofo para resgates cármicos. 

12.  Retribuições: maior nível de retribuições seriexológicas conscientes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a qualificação da autoprodutividade, indicados para a ex-

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

ressados: 
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01.  Aulicismo:  Parassociologia;  Nosográfico. 

02.  Autodesempenho  coeso:  Autodesempenhologia;  Homeostático. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

06.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Crescendo  das  autossuperações:  Crescendologia;  Homeostático. 

09.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Heteropromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

12.  Otimização  dos  desempenhos:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Pseudobem:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

15.  Trafalismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  DEDICAÇÃO  CONSTANTE  E  PROGRESSIVA  À  QUALIFI-
CAÇÃO  DA  AUTOPRODUTIVIDADE,  FACULTA  A  POTENCIA-
LIZAÇÃO  DOS  AUTODESEMPENHOS  MAXIPROEXOLÓGICOS  

MANIFESTOS  NA  AMPLIFICAÇÃO  DA  INTERASSISTÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, qualifica evolutivamente a autoprodutividade no 

dia a dia? Está satisfeito com os resultados já obtidos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Júlio; Qualificações da Consciência; pref. Waldo Vieira; revisores Alexandre Zaslavsky; et al.; 

260 p; 14 seções; 135 caps.; 185 enus; 46 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs; 7 websites; glos. 210 termos; 

403 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu; PR; 2005; páginas 161 e 174. 
2.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; Karina Thomaz;  

& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 21 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 2 web-

sites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia (IIPC); 
Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 102, 105 e 150. 

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; 2000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Rio de Janeiro, RJ; Instituto Internacional de Projeciologia; 1996; páginas 64, 76  

e 108. 
4.  Idem; 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.; Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 22 e 46. 

 

A. A. A. 
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Q U A L I F I C A Ç Ã O    D A S    E N E R G I A S    C O N S C I E N C I A I S  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A qualificação das energias conscienciais (ECs) é o ato ou efeito de quali-

ficar a energossomaticidade das consciências de acordo com as finalidades e os resultados das 

aplicações energéticas, na vida diuturna multidimensional, além das manifestações relativas  

à própria estrutura das energias e às múltiplas manobras praticadas pelos autopesquisadores. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo qualificar vem do idioma Latim Medieval, qualificare, de qua-

lis, “qual; de que sorte; de que natureza”. Surgiu no Século XV. A palavra qualificação apareceu 

no Século XVII. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do idioma Latim, 

energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo 

consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Especificação das ECs. 2.  Discriminação das ECs. 3.  Categorização 

das ECs. 

Neologia. As duas expressões compostas qualificação das energias conscienciais huma-

nas e qualificação das energias conscienciais multidimensionais são neologismos técnicos da 

Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Quantificação das energias conscienciais. 2.  Quantificação das ECs. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial pelas ECs; o rapport bioenergético inter-

consciencial; o background parapsíquico; o glamour; o it; o breakthrough bioenergético; o shiel-

ding energético; o Acoplamentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das ECs pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os energopensenes;  

a energopensenidade; os grafopensenes qualificados pelo ene das ECs; a qualidade da autopense-

nosfera; a caracterização do carregamento da autopensenidade predominante; a especificação da 

fôrma holopensênica pessoal. 

 

Fatologia: as energias conscienciais como sendo o primeiro instrumento prioritário da 

consciência no Cosmos; a melhoria da qualificação energética da conscin; a qualificação das ECs 

representando a melhoria de qualidade da vida da Humanidade; a qualidade das ECs ampliando  

o nível do ser desperto; a qualidade dos altos desempenhos ampliando o nível da conscin proexis-

ta; a avaliação da autoprodutividade interassistencial. 

 

Parafatologia: a qualificação das energias conscienciais; a energia imanente (EI); a con-

dição qualitativa das ECs; a autovivência do estado vibracional profilático; os efeitos finais das 

ECs; os objetivos das ECs; os resultados das ECs; a qualidade cosmoética das ECs suplantando os 

padrões estéticos; o autexame holossomático; o autodiagnóstico sincero da habilitação parapsíqui-

ca; o energograma; os indicadores qualimétricos do autodomínio bioenergético; o autodesempe-

nho nas 40 manobras energéticas fundamentais; o teor do campo energético pessoal instalado;  

a demanda assistencial impulsionando o empenho na autoqualificação bioenergética; o autocre-

denciamento meritório à condição de minipeça interassistencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade–intenção–ECs pessoais; o sinergismo sentidos 

físicos–atributos mentais–parapercepções extrassensoriais nas sondagens parapsíquicas exi-

tosas. 

Principiologia: o princípio da inexauribilidade das energias imanentes; o princípio da 

onipresença das energias conscienciais; o princípio da qualificação dos fins na aplicação das 

ECs. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) implantando o autocompromisso 

com a higienização planetária. 

Teoriologia: a teoria do Energossoma; a teoria da Era da Fartura das energias cons-

cienciais; a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a técnica da quantidade com qualidade quanto às ECs; a técnica da mobili-

zação básica das energias (MBE); a técnica da abordagem bioenergética; a técnica do arco vol-

taico craniochacral; as paratecnologias instrumentais para depuração de ECs. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio da vida intrafísica permitindo a interação cotidiana com diversos padrões bioenergéticos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Energosso-

matologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos das ECs em tudo no Cosmos; o efeito halo da energosfera pes-

soal; o efeito ricochete das energias exteriorizadas; os efeitos da qualidade bioenergética no ho-

lossoma; os efeitos da autodesperticidade na qualificação interassistencial. 

Ciclologia: o ciclo de reeducação e qualificação interassistencial por meio das ECs;  

o ciclo assim-desassim; o ciclo teático saber–saber fazer. 

Binomiologia: o binômio homeostático maior serenidade–maior qualidade das ECs;  

o binômio energossomaticidade-autocosmoeticidade; o binômio energossomaticidade-autointen-

cionalidade; o binômio ortopensenização-ortoenergização. 

Interaciologia: a interação otimização dos meios–qualificação dos fins na aplicação 

das ECs; as interações energéticas onipresentes; a interação treinamento bioenergético assisti-

do–autodidatismo bioenergético. 

Crescendologia: o crescendo do acúmulo energético qualificando e potencializando  

o holopensene pessoal e ambiental; o crescendo EV-tenepes-ofiex; o crescendo euforin-megaeu-

forização. 

Trinomiologia: o trinômio extensão-intensidade-qualidade aplicado às ECs; o trinômio 

qualificativo avaliação-especificação-adjetivação; o trinômio força presencial–holopensene pes-

soal–energosfera pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio talento-cognição-perícia-qualificação aplicado às ECs;  

o polinômio conscientização-decisão-motivação-coragem-perseverança-sustentação; o polinô-

mio conscienciométrico autocrítica-autocosmoética-autoincorrupção-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo quantidade / qualidade quanto às ECs; o antagonis-

mo presença energética / ausência energética; o antagonismo primener / ressaca energética. 

Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

rível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação das ECs; a lei da assistência 

bioenergética. 

Filiologia: a energofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia;  

a assistenciofilia; a cosmopensenofilia. 

Fobiologia: a energofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da infradotalidade energética (casca grossa); a síndrome de 

burnout; a síndrome do vampirismo bioenergético. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a assistencioteca; a mentalsomatoteca; a potencio-

teca; a parapsicoteca; a sinergeticoteca; a qualitoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Extrafisicologia;  

a Qualitologia; a Paraprofilaxiologia; a Paraassepciologia; a Conviviologia; a Interassistenciolo-

gia; a Holossomatologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Parafeno-

menologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consener. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o energicista; o energizador lúcido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a energicista; a energizadora lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens energossomaticus;  

o Homo sapiens qualificator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens experimentatus;  

o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus;  

o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: qualificação das energias conscienciais humanas = a energossomaticida-

de da pessoa físicamente bem disposta executando tarefas intrafísicas ordinárias; qualificação das 

energias conscienciais multidimensionais = a energossomaticidade da pessoa parapsiquicamente 

veterana executando tarefas interassistenciais e interdimensionais na condição de minipeça auto-

consciente do maximecanismo assistencial. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Energossomatologia; a paracultura profilática das 

práticas bioenergéticas; a paracultura da energossomaticidade cosmoética. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Energossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

10 categorias das qualidades das energias conscienciais de acordo com as finalidades das aplica-

ções energéticas na vida diuturna multidimensional: 

01.  Energias conscienciais cosmoéticas: honestas; acolhedoras; evolutivas. 
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02.  Energias conscienciais estimuladoras: motivadoras; autodisposicionais; amplifica-

doras; energizadoras propriamente ditas. 

03.  Energias conscienciais euforizantes: restauradoras; ativas; vigorosas; cipriênicas. 

04.  Energias conscienciais fenomênicas: com objetivos físicos; intrafísicas. 

05.  Energias conscienciais heurísticas: criadoras; inventivas; fecundantes; pesquisado-

ras; descobridoras. 

06.  Energias conscienciais interassistenciais: harmonizadoras; tenepessistas; ofie-

xistas. 

07.  Energias conscienciais paradiplomáticas: empáticas; conviviais; sinérgicas. 

08.  Energias conscienciais parafenomenológicas: parapsíquicas; paraperceptivas. 

09.  Energias conscienciais profiláticas: preventivas; preparatórias; higienizadoras. 

10.  Energias conscienciais terapêuticas: curativas; regeneradoras; homeostáticas; 

equilibradoras. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a qualificação das energias conscienciais, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abuso  das  energias  conscienciais:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

04.  Acrescentamento:  Maximologia;  Neutro. 

05.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

07.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

08.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Banho  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Primener:  Energossomatologia;  Homeostático. 

13.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

14.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Quebra  qualitativa:  Perdologia;  Nosográfico. 

 

A  NATUREZA  E  QUALIDADE  SADIA  OU  DOENTIA  DAS  

ENERGIAS  CONSCIENCIAIS  EMPREGADAS  APONTAM  
O  NÍVEL  DE  EXCELÊNCIA  DOS  AUTESFORÇOS  E  OS  RE- 
SULTADOS  DOS  AUTODESEMPENHOS  DA  CONSCIÊNCIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se interessa pela qualificação das próprias ener-

gias conscienciais? Sempre? 
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Q U A L I F I C A Ç Ã O    D A    T A R E S  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A qualificação da tares é o ato ou efeito de avaliar e qualificar a aborda-

gem assistencial, objetivando a assertividade na tarefa do esclarecimento entre as consciências en-

volvidas com base no maximecanismo interassistencial multidimensional e cosmoético. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo qualificar provém do idioma Latim Medieval, qualificare, de 

qualis, “de que sorte; de que natureza”. Surgiu no Século XV. O termo qualificação apareceu no 

Século XVII. A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se im-

põe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria  

a determinado preço”. Surgiu no Século XVI. O prefixo es deriva do idioma Latim, ex, “movi-

mento para fora; transformação”. O vocábulo claro procede também do idioma Latim, clarus, 

“luminoso; brilhante; iluminado”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento provém do mesmo 

idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo esclarecimento sur-

giu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Qualificação da tarefa do esclarecimento. 02.  Aprimoramento da 

tares. 03.  Qualificação da abordagem assistencial. 04.  Qualificação da interassistência. 05.  Aper-

feiçoamento da assistência. 06.  Avaliação da tares. 07.  Capacitação da tares. 08.  Qualificação 

do autoposicionamento assistencial. 09.  Evolução da interassistencialidade. 10.  Evolução da 

tares. 

Neologia. As duas expressões compostas qualificação da tares iniciante e qualificação 

da tares veterana são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Qualificação da tacon; qualificação da tarefa da consolação. 2.  Des-

qualificação da tarefa do esclarecimento; desqualificação da tares. 3.  Deturpação da tares. 4.  Es-

tagnação do esclarecimento. 5.  Evolução da tacon. 6.  Capacitação da tacon. 7.  Qualificação do 

assistencialismo. 

Estrangeirismologia: a biggest clarification task; a glasnost interassistencial; o Admi-

nistrarium; o breakthrough interassistencial; o feedback interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade assertiva interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a qualificação da tares; a motivação à assistência interconsciencial; a compre-

ensão do momento evolutivo pessoal; a tares na condição de ferramenta evolutiva para todas as 

consciências envolvidas; a autorreeducação assistencial; o uso da lucidez e do autodiscernimento 

no momento da assistência; a dedicação ao outro; o prazer em assistir; o momento certo para as-

sistir; as vendas interassistencias; a convivência na Socin propiciando oportunidades para qualifi-

car a assistência nos variados momentos da vida; as diversificadas frentes promotoras da qualifi-

cação do assistente nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a docência conscienciológica;  

a reunião do colegiado das ICs; as amizades frutíferas; a revisão e qualificação de artigos para os 

seminários de pesquisas; o contato telefônico assistencial (CTA); o atendimento acolhedor para 

os intermissivistas; a preocupação com a autoimagem; o medo de ser criticado; a falta de posicio-

namento pessoal; a preocupação em não ser aceito no grupo; o ato de clarear os fatos; as acarea-

ções pontuais; o autoposicionamento perante a tarefa da consolação; a convivência tarística da 
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dupla evolutiva; a amizade sincera; o uso da Comunicologia para qualificar a tares; a Conscien-

cioterapia; as reciclagens existenciais fortalecendo o posicionamento pessoal; a não participação 

em panelas; a intencionalidade sadia; o uso do bom humor; a empatia; o respeito à opinião das 

outras consciências; as amizades heterocríticas; a evitação das muletas psicofisiológicas da Socin; 

o ato de fazer as consciências pensarem; o uso da libertação psicológica e autorresponsável; o au-

texemplarismo; as gescons; as verpons; a participação em congressos; o autoconhecimento; a par-

ticipação nos grupo de pesquisa (GPCs) para o desenvolvimento de gescons tarísticas; o ato de 

gostar das pessoas; a autenticidade; a autexposição; o abertismo consciencial; o rapport para en-

tender as dificuldades do outro e assistir com maior discernimento; a sinceridade; as heterocríticas 

cosmoéticas; as autocríticas produtivas; o anticonflito de interesses; o silêncio tarístico; a evitação 

do tacape; os acertos e erros; o aprender fazendo; os balanços e ajustes; a cláusula pétrea da 

proéxis; o despertar dos dormidores evolutivos; a liderança interassistencial; o epicentrismo cons-

ciencial; o uso dos múltiplos aprendizados da Ciência Conscienciologia durante a assistência; a 

inteligência evolutiva (IE); o uso do mentalsoma desperto e ativo; a evolução pessoal sendo ferra-

menta de esclarecimento e exemplarismo junto às outras consciências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a iscagem inter-

consciencial autoconsciente; o alvo mental de acesso às centrais extrafísicas; o contato com  

a equipe extrafísica no momento da assistência; as assistências retrocognitivas; as aulas paradidá-

ticas proporcionadas pela equipex; o desenvolvimento do parapsiquismo; a sinalética energética  

e parapsíquica assistencial; o uso do corpo energético como base de sustentação para efetuar a ta-

refa do esclarecimento; o paravoluntariado; a participação em cursos e dinâmicas extrafísicas;  

a coparticipação no Curso Intermissivo (CI); o aumento da demanda assistencial; o incremento da 

desassim; a esponja energética; o desenvolvimento da tenepes com o encaminhamento das cons-

ciexes; a predisposição para as projeções conscientes; a predisponência para o amparo de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistente–amparo de função; o sinergismo cérebro-pa-

racérebro potencializando a tares qualificada; o sinergismo conscin amparanda–conscin ampara-

dora; o sinergismo do esclarecimento dúvidas-respostas; o sinergismo esclarecimento-eficácia;  

o sinergismo tares-desassédio; o sinergismo vontade vigorosa–intencionalidade cosmoética. 

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

da evolução interconsciencial; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio de o assisten-

te ser o primeiro a ser assistido; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio evolu-

tivo da megafraternidade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio racional da 

interassistencialidade evolutiva; o megaprincípio da megatares. 

Codigologia: o código da convivialidade; o código da megafraternidade; a tares apri-

morando o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética (CPC); o códi-

go pessoal de fraternismo; os códigos de ética. 

Teoriologia: a teática da tares; a teoria da afinidade interconsciencial; a teoria da evo-

lução consciencial; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do amparo interconsciencial; 

a teoria dos limites interassistenciais; a teoria e a prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica da assistência pela tares; a técnica da autanálise pós-tares; a téc-

nica da exaustividade interassistencial; a técnica da tenepes; a técnica da verificação dos resul-

tados; a técnica de saber o momento exato de falar e de calar; a técnica do acomplamento com  

o amparador extrafísico de função; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica do diálo-

go-desinibição (DD); a técnica do esclarecimento evolutivo. 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho tarístico grupal do voluntariado conscien-

ciológico; o voluntariado conscienciológico como oportunidade para interassistencialidade;  

o voluntariado conscienciológico interassistencial; o voluntariado da interassistencialidade ta-

con-tares; o voluntariado interassistencial full time; o voluntariado tarístico; o voluntariado teá-

tico da tares; o voluntário com posicionamento cosmoético. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da dupla evolu-

tiva; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Men-

talsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencioló-

gico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio 

Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível dos Te-

nepessistas. 

Efeitologia: o efeito da impactoterapia; o efeito de estar bem com os amparadores;  

o efeito da missão cumprida; o efeito desassediador; o efeito do esclarecimento; o efeito do posi-

cionamento pessoal; o efeito halo da interassistencialidade; os efeitos positivos da primener. 

Neossinapsologia: a busca diuturna de neossinapses paradidáticas; as neossinapses 

construídas em grupo através do esclarecimento interpares; as neossinapses da interassistencia-

lidade fixadas para o resto da vida humana; as neossinapses derivadas da tares; as neossinapses 

obtidas por meio da interassistencialidade; as parassinapses interassistenciais; o objetivo pri-

mordial da tares predispondo o assistido à formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo assistência taconística–assis-

tência tarística; o ciclo consciência esclarecedora–consciência esclarecida; o ciclo de primene-

res; o ciclo de reeducação e qualificação interassistencial; o ciclo evolutivo pessoal; a qualifica-

ção do ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a autoqualificação cosmoética; a autoqualificação da cognoscência;  

a autoqualificação da intencionalidade; a autoqualificação da interassistência; a autoqualificação 

da profissão; a autoqualificação das preferências; a autoqualificação existencial. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autodesassedialidade-he-

terodesassedialidade; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio (dupla) assisten-

te-assistido; o binômio (dupla) conscin amparadora–consciex amparadora; o binômio serenida-

de-benignidade; o binômio verdade-limite. 

Interaciologia: a interação autodesassédio–heterassistência consciencial; a interação 

tenepessista–amparador extrafísico; a interação tacon-tares quando necessária. 

Crescendologia: o crescendo assistência jejuna–assistência veterana; o crescendo auto-

pesquisa-reciclagens-exemplarismo; o crescendo interassistencial identificação da demanda– 

–autorreflexão–ato interassistencial; o crescendo tacon–tares–tares qualificada; o crescendo ta-

res-tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio empatia-acoplamento-assistência; a qualificação do emprego 

do trinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra; o trinômio intercompreensão-intercoo-

peração-interassistencialidade; o trinômio assistente-assistido–amparador de função; o trinômio 

avaliar-informar-esclarecer; o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminha-

mento. 

Polinomiologia: o polinômio gratificante euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo 

parapsíquico; o polinômio talento-cognição-perícia-qualificação; o polinômio interassistencial 

estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes–ofiex pessoal. 

Antagonismologia: o antagonismo autoprivacidade / autexposição; o antagonismo con-

torno / autenfrentamento; o antagonismo enxugar lágrimas / semear neossinapses; o antagonis-

mo intenção de convencer / intenção de informar; o antagonismo dogma / esclarecimento; o an-

tagonismo tacon / tares; o antagonismo sonegação / informação. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da ação e reação; a lei da empatia; a lei da interassistencialidade; a lei 

da interdependência consciencial; a lei do menos doente assistir o mais doente; a lei do maior 

esforço aplicada à qualificação da tares; as leis da convivialidade evolutiva. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cogniciofilia; a proexofilia; conscienciofilia; a lucidofilia; 

a neofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia. 
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Holotecologia: a assistencioteca; a psicossomatoteca; a cosmoeticoteca; a diplomacio-

teca; a traforoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a potencioteca; a epicentroteca; 

a criativoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Contrapontologia; a Cos-

moeticologia; a Comunicologia; a Experimentologia; a Holomaturologia; a Parapedagogiologia;  

a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Sociologia; a Refutaciologia; a Exemplologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o professor intermissivista; o parapedagogo; o acoplamentista; o agente 

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

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

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

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evolu-

ciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão 

vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo;  

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

 

Femininologia: a professora intermissivista; a parapedagoga; a acoplamentista; a agente 

retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivis-

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

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

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

cióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-sereno-

na 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 interassistentialis; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapi-

ens energovibrator; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: qualificação da tares iniciante = a tares praticada pelo voluntário jejuno 

da Instituição Conscienciocêntrica; qualificação da tares veterana = a tares realizada pelo ser 

desperto visando a autevolução de grupo de consciências. 

 

Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da Taristicologia; a cultura 

da Evoluciologia; a cultura do esclarecimento racional. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, a qualificação da tares pode ocorrer 

através de vivências e reciclagens, conforme os seguintes 30 exemplos, listados na ordem funcio-

nal da assistência: 

01.  Abertismo: o uso do abertismo consciencial como ferramenta indispensável na tare-

fa do esclarecimento. 

02.  Egocídio cosmoético: a eliminação do egão; a opção de parar de pensar somente em 

si e olhar para o outro com a visão de maxifraternidade. 
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03.  Disponibilidade: a predisposição pessoal de estar pronto para fazer assistência em 

qualquer momento ou situação. 

04.  EV: o suporte energético visando potencializar a tares. 

05.  Acolhimento: o acolhimento da consciência para efetuar a assistência necessária. 

06.  Empatia: o ato de se colocar no lugar do assistido para entender melhor as deman-

das individuais. 

07.  Intencionalidade: o ato de ter intenção qualificada ao assistir. 

08.  Rapport energético: as exteriorizações das energias visando iniciar o acoplamento 

áurico. 

09.  Iscagem: a lucidez para as iscagens conscientes durante o esclarecimento. 

10.  Assim: o uso do acoplamento seguido da assimilação simpática (assim) lúcida com 

o assistido durante o esclarecimento. 

11.  Interação: o entrosamento pensênico interconscins. 

12.  Comunicabilidade: o uso adequado do laringocharacra e do conhecimento sobre as-

suntos gerais. 

13.  Autorreflexão: a análise refletida para identitificar as reais intenções do assistido. 

14.  Sinalética: o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica chancelando  

o trabalho ombro a ombro com a equipex. 

15.  Conexão com amparo: a ligação estreita com o amparador extrafísico de função 

obtendo insight, telepatia e sugestões. 

16.  Planejamento da tares: a análise da assistência a ser desempenhada e o método de 

atuação. 

17.  Análise da demanda: o entendimento da demanda e o abertismo para as paraper-

cepções. 

18.  Problema: o detalhamento da identificação do problema. 

19.  Possíveis causas: a busca, de maneira objetiva, através de leitura energética, das 

causas ou origens do problema. 

20.  Execução da tares: a aplicação da técnica do esclarecimento conforme planejado. 

21.  Acoplamentos: os acoplamentos com consciexes e amparadores do assistido no mo-

mento da tares, ampliando o nível de esclarecimentos. 

22.  Encaminhamento: o direcionamento da demanda pós-tares conforme a situação, 

pode-se incluir na tenepes. 

23.  Acompanhamento: o follow up do caso, respeitando o livre arbítrio da conscin. 

24.  Desassim: o uso da desassimilação simpática como técnica homeostática de reestru-

turação holossomática, ou seja, estar pronto para outra. 

25.  Repercussões holossomáticas do assistente: a verificação e análise das autorreper-

cussões no holossoma. 

26.  Repercussões holossomáticas do assistido: a verificação e análise do estado holos-

somático do assistido. 

27.  Avaliação das repercussões extrafísicas: a atenção à dinâmica extrafísica após  

o esclarecimento. 

28.  Estudo: as anotações e o estudo crítico da tarefa desempenhada. 

29.  Ajustes e correções: a identificação dos realinhamentos e acertos necessários para  

a execução da tares. 

30.  Planos de ação: a identificação dos pontos de melhoria a serem aplicados nas pró-

ximas oportunidades, visando a qualificação constante da tares e recins pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a qualificação da tares, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

06.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Megatares:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Partilha  do  saber:  Seriexologia;  Homeostático. 

10.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

 

A  QUALIFICAÇÃO  DA  TARES  AMPLIA  A  ASSERTIVIDADE  

MULTIDIMENSIONAL,  INTERASSISTENCIAL  E  COSMOÉTICA  

ANTECIPANDO  AS  RECICLAGENS  INTRACONSCIENCIAIS  

INEVITÁVEIS  PARA  A  EVOLUÇÃO  DAS  CONSCIÊNCIAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em ampliar o próprio padrão assisten-

cial? Qual o nível de qualificação da tarefa do esclarecimento praticada por você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 cronologia; 600 
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Q U A L I F I C A Ç Ã O    D O    A U T O T A Q U I P S I Q U I S M O  
( T A Q U I P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A qualificação do autotaquipsiquismo é o ato ou o efeito de a conscin lú-

cida qualificar, aprimorar, aperfeiçoar, burilar a vivência da pensenidade de fluxo rápido, am-

pliando satisfatoriamente os autodesempenhos, a autoprodutividade e o saldo cosmoético interas-

sistencial da Fcha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo qualificar procede do idioma Latim Medieval, qualificare, de 

qualis, “de que sorte; de que natureza”. Surgiu no Século XV. A palavra qualificação apareceu no 

Século XVII. O primeiro elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mes-

mo; por si próprio”. O segundo elemento de composição taqui deriva do mesmo idioma Grego, 

tákhos, “rapidez; prontidão; velocidade”. O termo psiquismo vem do idioma Francês, psychisme, 

e este do idioma Grego, psykhé, “alma, como princípio de vida; sede dos desejos; sopro de vida”. 

Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Qualificação da autotaquipensenidade. 2.  Aprimoramento do autota-

quipsiquismo. 3.  Apuro taquipensênico. 4.  Domínio autopensênico. 5.  Evolução da taquipense-

nidade. 6.  Crescendo bradipensenidade-taquipensenidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas qualificação do autotaquipsiquismo, qualificação 

do autotaquipsiquismo aquisitivo e qualificação do autotaquipsiquismo distributivo são neologis-

mo técnicos da Taquipensenologia. 

Antonimologia: 1.  Manutenção do autotaquipsiquismo patológico. 2.  Sustentação da 

autotaquipensenidade ociosa. 3.  Conformismo com a autobradipensenidade. 4.  Mesméxis auto-

pensênica. 

Estrangeirismologia: o Taquipensenarium; a apex mentis; a penetralia mentis; o tur-

ning point; o upgrade evolutivo; a qualificação da performance evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da taquipensenidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do dinamismo evolutivo ajustado; o inventário do 

saldo da taquipensenidade pessoal; o taquipensenograma; as correções de rota no emprego da ta-

quipensenidade; a reciclagem autopensênica; as demandas proexológicas impulsionando a qualifi-

cação da taquipensenidade; os lateropensenes frutíferos; os limites cosmoéticos da taquipenseni-

dade; os critérios embasadores da ortotaquipensenidade; a manutenção da taquipensenidade ho-

meostática; a taquipensenidade compensando as lacunas da formação cultural; a manifestação ta-

quipsíquica estando mais próxima da verdadeira natureza da consciência, se comparada à bradi-

pensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a qualificação do autotaquipsiquismo; a qualidade cosmoética do taquipsi-

quismo pessoal; a teática do taquipsiquismo com medidas preventivas racionais; a avaliação dos 

efeitos finais do autotaquipsiquismo; a possibilidade dos cortes de desvios e excessos taquipsí-

quicos; o aprimoramento dos atributos conscienciais; a qualificação incessante das rotinas úteis  

e dos hábitos sadios; a reperspectivação dos interesses pessoais; o ato de não confundir taquipsi-

quismo com ansiedade e / ou impulsividade; o descarte da acrasia; a Higiene Consciencial; a qua-

lificação das reações pessoais aos estímulos incessantes da vida moderna; o desfecho antecipado 

do raciocínio de outrem com objetivos interassistenciais; a apreciação da qualidade da eficácia 

pessoal; a agilização da eficácia homeostática; a versatilidade cognitiva equilibrada; as soluções 

abruptas e inesperadas; os ápices contínuos da manifestação consciencial íntegra; a manutenção 
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da quantidade sem perder a qualidade; os resultados tarísticos do acesso instantâneo aos dicioná-

rios cerebrais; o acúmulo de êxitos evolutivos; o raciocínio polifásico ajustado e profícuo; a eclo-

são criativa aplicada cosmoeticamente; os lampejos sucessivos de autocriatividade teática e frutí-

fera; as associações de ideias relampagueantes e fecundas; as acrobacias mentaissomáticas pro-

veitosas; a identificação taquipsíquica dos megalocus; o fecho vitorioso do trabalho intelectual, 

sem dispersão; a autoprodutividade intelectual ininterrupta; a publicação da megagescon. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prevalência da 

taquipensenidade nas comunexes evoluídas; os ortotaquipensenes auxiliando o acesso à Central  

Extrafísica da Verdade (CEV); a recepção rápida das inspirações do amparo extrafísico; a manu-

tenção da soltura mentalsomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aportes-retribuição; o sinergismo da flexibilidade men-

tal; o sinergismo holopensênico; o sinergismo holossomático; o sinergismo autorrecolhimento 

íntimo-taquipsiquismo; o sinergismo Pensenologia-Comunicologia-Interassistenciologia; o siner-

gismo das ideias borbotoantes. 

Principiologia: o princípio do aperfeiçoamento contínuo; o princípio da interlocução 

sadia; o princípio da convivialidade homeostática; o princípio do respeito interconsciencial;  

o princípio evolutivo de levar tudo de eito cosmoeticamente; o princípio da autorreeducação 

consciencial; o princípio da recin cirúrgica; o princípio do aproveitamento máximo do tempo 

evolutivo, sem ansiosismo. 

Codigologia: o código das prioridades pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Pensenologia. 

Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da exaustividade;  

a técnica do detalhismo; a técnica de viver evolutivamente; a técnica da retilinearidade pensêni-

ca; a técnica da autorganização; a técnica do debate útil; a técnica de pensenizar profundamente 

antes de agir; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da quantificação da qualidade; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil  (IFV); o labo-

ratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; 

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Evo-

luciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: a neutralização possível dos efeitos do cerebelo e da psicomotricidade; os 

efeitos do taquipsiquismo na auto e heteroconscienciometria; os efeitos do taquipsiquismo na au-

to e heterocrítica; os efeitos dos autesforços na manutenção do padrão homeostático de referên-

cia; os efeitos da taquipensenidade na resolução dos impasses evolutivos; os efeitos da taquipen-

senidade na convivialidade; os efeitos dos taquipensenes nas energias conscienciais (ECs); os 

efeitos do apaziguamento íntimo na qualificação do saldo da taquipensenidade. 

Neossinapsologia: o taquipsiquismo criativo impulsionando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de acúmulo de autesforços no burilamento da taquipensenidade;  

a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais. 

Enumerologia: o taquipsiquismo cosmovisiológico; o taquipsiquismo assertivo; o taqui-

psiquismo policármico; o taquipsiquismo pangráfico; o taquipsiquismo extrapolacionista; o taqui-

psiquismo proativo; o taquipsiquismo verponístico. 

Binomiologia: a evitação do binômio excesso de facilidades–perda de oportunidades;  

o binômio taquipsiquismo-assertividade; a manutenção do binômio constância existencial–taqui-

pensenidade; o binômio crise-crescimento; o binômio Cronêmica-taquipsiquismo; o binômio cro-

nograma-fluxograma; a vivência do binômio evolutivo instantaneidade–profundidade ideativa. 
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Interaciologia: a interação taquipsiquismo–neofilia incansável; a interação ortotaqui-

pensenidade–ortografopensenidade; a interação taquipsiquismo-holomnemônica; a interação ta-

quipensenização-cosmovisão; a interação taquipsiquismo homeostático–parapsiquismo interas-

sistencial; a busca de interação entre a velocidade do pensamento e as palavras faladas; o des-

carte da interação patológica ideorragia-verborragia. 

Crescendologia: o crescendo raciocínio monofásico–raciocínio polifásico; o crescendo 

taquipsiquismo desperdiçado–taquipsiquismo produtivo; o crescendo varejismo consciencial– 

–atacadismo consciencial; o crescendo qualificação do taquipsiquismo–neoempreendimentos;  

o crescendo taquipsiquismo sadio–taquirritmia megagescônica; o crescendo insaciabilidade cog-

nitiva–burilamento do autotaquipsiquismo; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-parace-

rebralidade. 

Trinomiologia: o descarte do trinômio patológico autodesorganização-ansiosismo-im-

pulsividade; o trinômio bradipensenidade-normopensenidade-taquipensenidade; o trinômio agi-

lidade-rapidez-eficiência; a supressão do trinômio fugacidade-superficialidade-efemeridade;  

o trinômio papel-caneta-notebook; o trinômio polêmica-réplica-tréplica; o trinômio autorganiza-

ção-taquipsiquismo-aceleração da autoproéxis; o trinômio atenção–concentração–taquipsiquis-

mo homeostático. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo inépcia temporal / autoconsciência cronêmica; o an-

tagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o anta-

gonismo taquipsiquismo aplicado / taquipsiquismo ocioso; o antagonismo autocentragem / dis-

persão consciencial; o antagonismo taquipsiquismo pacífico / taquipsiquismo sôfrego; o antago-

nismo percuciência / obtusidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da taquipensenidade cadenciada; o paradoxo do taquipsi-

quismo ser mais produtivo na vivência da técnica do devagar e sempre. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da solidariedade cosmoética evolu-

tiva. 

Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia; a cosmofilia. 

Sindromologia: a síndrome da pressa; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da disper-

são consciencial. 

Mitologia: o mito da mudança de patamar sem autesforço e autocrítica. 

Holotecologia: a pensenoteca; a convivioteca; a patopensenoteca; a mentalsomatoteca; 

a comunicoteca; a heuristicoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Taquipensenologia; a Holomaturologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Evoluciologia; a Traforologia; a Proexologia; a Mentalsomaticologia; a Comunicologia;  

a Conviviologia; a Refutaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-
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tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens tachyrhythmicus; o Ho-

mo sapiens atilator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sa-

piens systemata; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens scientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: qualificação do autotaquipsiquismo aquisitivo = a dinamização técnica, 

máxima, da percuciência e da apreensibilidade na vivência do autodidatismo evolutivo; qualifica-

ção do autotaquipsiquismo distributivo = a dinamização técnica, máxima, do fluxo pensênico rá-

pido aplicado à gestação consciencial policármica. 

 

Culturologia: a cultura da pressa. 

 

Reciclologia. Em geral, a qualificação do autotaquipsiquismo exige da conscin lúcida  

a substituição de posturas, atitudes e tendências pessoais patológicas por manifestações maduras  

e autocentradas. 

Confrontologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, a tabela com 7 confrontos entre a manifestação taquipsíquica sadia e a imatura: 

 

Tabela  –  Cotejo  Taquipsiquismo  sadio  /  Taquipsiquismo  imaturo 

 

N
os

 Taquipsiquismo  sadio Taquipsiquismo  imaturo 

1. Autorreflexão  disciplinada Solilóquio anárquico 

2. Cadenciamento  laringochacral  Fala  atropelada 

3. Cautela  paraprofilática Imprudência  nas  ações 

4. Diálogo  construtivo Corte  açodado  da  fala  de  outrem 

5. Linearidade  autopensênica Pensenidade  pululante 

6. Profundidade  investigativa Superficialidade  nas  abordagens 

7. Teática  da  intercompreensão Impaciência  antifraterna 

 

VI.  Acabativa 
 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a qualificação do autotaquipsiquismo, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Chispa  discernidora:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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06.  Crescendo  das  autossuperações:  Crescendologia;  Homeostático. 

07.  Crescendo  evolutivo:  Crescendologia;  Homeostático. 

08.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Senso  de  urgência:  Autevoluciologia;  Neutro. 

12.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Taquipensene:  Taquipensenologia;  Neutro. 

14.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

15.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

CEDO  OU  TARDE,  O  INTERESSE  PELA  QUALIFICAÇÃO  

DO  AUTOTAQUIPSIQUISMO  SURGE  NO  MICROUNIVERSO  

CONSCIENCIAL  DE  TODO  INTERMISSIVISTA  DEDICADO 
À  AUTODINAMIZAÇÃO  EVOLUTIVA  INTERASSISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega esforços na qualificação da autotaqui-

pensenidade? Quais têm sido os resultados até o momento? 

 

M. I. T. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18678 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A qualificação dos trafores é o ato ou efeito de qualificar os traços-força 

ou predicados da consciência, consciex ou conscin, homem ou mulher, de acordo com os autode-

sempenhos evolutivos apresentados, a escala evolutiva das consciências e as folhas de avaliação 

do conscienciograma, objetivando a consecução da programação existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo qualificar procede do idioma Latim Medieval, qualificare, de 

qualis, “de que sorte; de que natureza”. Surgiu no Século XV. A palavra qualificação apareceu no 

Século XVII. O termo traço deriva do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; ar-

rastar; mover; rolar”. Surgiu no Século XVI. A palavra força provém do mesmo idioma Latim, 

fortia, de fortis, “forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; vituoso; 

formoso”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Determinação dos traços-força. 2.  Especificação dos predicados.  

3.  Discriminação das virtudes. 4.  Qualificação dos megatalentos. 

Neologia. Os 2 vocábulos minitrafor proexológico e megatrafor proexológico são neolo-

gismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Quantificação dos trafores. 2.  Qualificação dos trafares. 3.  Quanti-

ficação dos traços-fardo. 4.  Discriminação dos defeitos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do paradis-

cernimento evolutivo pessoal. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes vocabulares sintetizando o tema: – Trafor: mi-

nitriunfo pessoal. Todos temos trafores. Os trafores predominarão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva. 

 

Fatologia: a qualificação dos trafores; a discriminação das virtudes pessoais; o impacto 

dos traços-força da consciência; as potencialidades pessoais; a força presencial; os predicados 

óbvios; os predicados encobertos; as virtudes pessoais; a subjetividade; a intraconsciencialidade; 

a sedução das aparências; os talentos inescondíveis; o trafor eventual; o trafor constante. 

 

Parafatologia: os paratrafores; as paravirtudes; os paratraços-força; a energosfera pes-

soal; o autoparapsiquismo notável; o retrotrafor paragenético; o retrotrafor macrossomático; a for-

ça parapresencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia. 

Binomiologia: o binômio conscin-trafor–conscin-trator. 

Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene. 

Trinomiologia: o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio intercom-

preensão-intercooperação-interassistencialidade; o trinômio retrocognitor–formador de opi-
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nião–produtor de conhecimentos; o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio megaatributo-mega-

trafor-megapensene. 

Antagonismologia: o antagonismo autotrafor / autotrafar. 

Holotecologia: a traforoteca; a cosmoconsciencioteca; a mentalsomatoteca; a potencio-

teca; a epicentroteca; a criativoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Autopesquisologia; a Heteropesquiso-

logia; a Proexologia; a Intraconscienciologia; a Temperamentologia; a Evoluciologia; a Intencio-

nologia; a Holomaturologia; a Teaticologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a 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 consciência-trafor; a consciência multitraforista; a cons-

cin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens traforista; o Homo sapiens altruisticus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens megaexemplar; o Homo sapiens praeparatus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minitrafor proexológico = a memória funcional aplicada aos objetivos 

prioritários da proéxis; megatrafor proexológico = a capacidade mentalsomática de pesquisar  

o essencial à evolução consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia. 

 

Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, os trafores da consciência podem 

ser classificados em duas categorias básicas: os comuns (lato sensu; hollow profile) e os escassos 

(stricto sensu; strong profile). 
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A.  Comuns. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 minitrafores gerais, necessários  

e comuns do pré-serenão vulgar, homem ou mulher: 

01.  Altruísmo. 

02.  Assistencialismo: tacon. 

03.  Autodecisão. 

04.  Autodisciplina: autorganização. 

05.  Bondade. 

06.  Cidadania. 

07.  Coragem. 

08.  Educação. 

09.  Erudição. 

10.  Filosofia. 

11.  Generosidade. 

12.  Gratidão. 

13.  Honestidade. 

14.  Lisura. 

15.  Lógica. 

16.  Pacifismo. 

17.  Racionalidade. 

18.  Sinceridade. 

19.  Solidariedade. 

20.  Sucesso: o selfmade man ou a selfmade woman. 

 

B.  Escassos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 megatrafores específicos, neces-

sários e escassos do intermissivista, homem ou mulher: 

01.  Abnegação. 

02.  Autodiscernimento. 

03.  Autossacrifício: racional, cosmoético. 

04.  Compléxis: completismo existencial da proéxis. 

05.  Cosmoética. 

06.  Desperticidade. 

07.  Epicentrismo: do epicon, homem ou mulher. 

08.  EV: estado vibracional. 

09.  Extrapolacionismo: parapsíquico. 

10.  Gescon: gestação consciencial. 

11.  Holofilosofia. 

12.  Invéxis: inversão existencial. 

13.  Ofiex: oficina extrafísica. 

14.  PL: projetabilidade lúcida. 

15.  Primener: primavera energética. 

16.  Proéxis: programação existencial. 

17.  Sinalética: energética e parapsíquica pessoal. 

18.  Tares: tarefa do esclarecimento. 

19.  Tenepes: tarefa energética pessoal. 

20.  Tridotalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a qualificação dos trafores, indicados para a expansão das 

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

01.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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02.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

03.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Trinômio  da  holomaturidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  QUALIFICAÇÃO  DOS  AUTOTRAFORES  É  INDISPENSÁ-  
VEL  AO  PROEXISTA,  AO  TENEPESSISTA,  AO  INTERMIS-
SIVISTA,  AO  CONSCIENCIÔMETRA,  AO  CONSCIENCIOTE-
RAPEUTA  E  AO  MACROSSÔMATA,  HOMEM  OU  MULHER. 

 

Questionologia. Você já qualificou os próprios trafores? Você acompanha o desenvolvi-

mento dos autotrafores? 
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Q U E B R A    D E    O B S T Á C U L O S  
( V O L I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A quebra de obstáculos é o ato ou efeito sadio de a conscin, homem ou 

mulher, desfazer ou dissipar os empecilhos dificultadores da própria evolução, através da autode-

terminação, autopriorização, esforço, lucidez e vitalidade volitiva, com o emprego cosmoético da 

autonomia consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo quebrar vem do idioma Latim, crepare, “fazer algum som; estron-

do; estalar; crepitar; abrir-se; rachar-se; fender-se; romper-se; rasgar com estrondo; repetir; quei-

xar-se com frequência”. Surgiu no Século XI. O vocábulo quebra apareceu no Século XV. A pa-

lavra obstáculo procede também do idioma Latim, obstaculum, “ impedimento; empecilho; estor-

vo; embaraço; resistência; ação ou situação que causa impedimento, barreira, cria dificuldade, in-

cômodo ou transtorno para se alcançar objetivos concretos”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Quebra de empecilhos. 2.  Quebramento dos travões. 3.  Ruptura de 

óbices. 

Neologia. As duas expressões compostas quebra de obstáculos débil e quebra de obstá-

culos vigorosa são neologismos técnicos da Voliciologia. 

Antonimologia: 1.  Interposição de obstáculo. 2.  Fechamento de caminho. 3.  Impedi-

mento. 4.  Criação de barreira. 5.  Empecilho. 

Estrangeirismologia: o Volitionarium; o plus voliciolínico; o strong profile; o upgrade 

evolutivo; o timing proexológico; a intentio recta; o breaking point; o willpower. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade dos autoposicionamentos. 

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

enzima evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva; os reciclopensenes; 

 a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os repensenes; a repensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; a flexibilidade autopensência na obtenção dos meios cosmoéticos para alcan-

çar o objetivo almejado. 

 

Fatologia: a quebra de obstáculos; a demolição da muralha de dificuldades construída 

pela própria consciência; a quebra de barreiras; a quebra dos travões autofixados; a desconstrução 

da emoção patológica; a quebra da autossabotagem; o desligamento das amarras; a vontade inque-

brantável; a resistência; a autodecisão; a autoconfiança; a intencionalidade reta; a análise dos efei-

tos das escolhas e ações pessoais; o posicionamento pessoal; as prioridades evolutivas; o ato de 

remover a venda dos olhos para enxergar nova realidade; a hora da tomada de atitude; o fim do 

drama pessoal; a cura das fissuras emocionais; a viragem da mesa; a saída da zona de conforto;  

o ato de perceber a crise de crescimento como sendo sempre evolutiva, inevitável e necessária;  

o livre arbítrio pessoal; a coragem evolutiva; a reciclagem existencial (recéxis); a ordenação do 

microuniverso consciencial; os neoposicionamentos; a reforma íntima; o resgate da Cosmoética. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o autodiscernimento paraperceptivo; as pararrepercussões dos atos 

determinativos intrafísicos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–realizações harmônicas; o si-

nergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo volição-intenção-discernimento; o si-

nergismo desdramatização–equilíbrio emocional; o sinergismo volição-intenção-realização; o si-

nergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata; o sinergismo autocorreção- 

-autopacificação; o sinergismo recéxis-recin; o sinergismo teática-verbação fortalecendo o agen-

te e os respectivos atos. 

Principiologia: o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário; o princípio “a vonta-

 e inque rant vel tu o po e”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prima-

zia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio 

“isso tam ém passa”; o princípio autossuperador do retorno ao equilíbrio pós-crise em patamar 

superior ao original. 

Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); a teática do códi-

go grupal de Cosmoética (CGC) expressando o domínio sobre a vontade geral. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica das mimeses dispensáveis;  

a técnica da desassim; a técnica da mudança de bloco evolutivo; a técnica da criticidade cosmoé-

tica. 

Voluntariologia: o voluntariado na qualidade de propulsor de atitudes resilientes; o vo-

luntariado na docência tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização;  

o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscien-

ciológico da recéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Proexólo-

gos; o Colégio Invisível dos Recexologistas; o Colégio Invisível dos Psicossomatólogos. 

Efeitologia: o efeito da racionalidade cosmoética sobre o psicossoma; os efeitos das au-

tocríticas profundas; os efeitos homeostáticos da desdramatização da vida intrafísica através do 

primado da racionalidade; os efeitos sadios da correção imediata dos equívocos; os efeitos das 

mudanças de círculos sociais e holopensenes díspares; o efeito da racionalidade na cosmovisão 

pessoal; o efeito positivo dos bons exemplos evolutivos. 

Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais; a reciclagem das 

retrossinapses abrindo espaço às neossinapes. 

Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo repa-

ratório erro-correção-acerto; o ciclo construção-desconstrução-reconstrução; o ciclo reflexão- 

-decisão-consecução. 

Enumerologia: a autopriorização cosmoética; a autovolição consciente; a autorreflexão 

corretiva; a autavaliação determinada; a autorresolução transformadora; a autossuperação desas-

sediadora; a autorrenovação evolutiva. 

Binomiologia: o binômio voliciolina-automotivação; o binômio autodisposição-empenho. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação; a interação Recexolo-

gia-Priorologia. 

Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autossuperação. 

Trinomiologia: o trinômio vontade granítica–autoconfiança–autodeterminação; o tri-

nômio ascensão-queda-reerguimento. 

Antagonismologia: o antagonismo volição / abulia; o antagonismo voliciolina / decido-

fobia; o antagonismo superação / depressão; o antagonismo maturidade / ansiosismo; o antago-

nismo aqui-agora / postergação; o antagonismo autossuperação / autovitimização; o antagonis-

mo ato evolutivo / ato interpresidiário; o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o anta-

gonismo correr atrás / deixar para lá; o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo 

independência energética / dependência energética. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a mesma consciência exemplificar o melhor e o pior da 

própria personalidade; o paradoxo de o poder sobre si mesmo ser mais difícil, desafiador e evo-

lutivo se comparado ao poder sobre centenas de objetos, subumanos e consciências; o paradoxo 

de a melhor escolha evolutiva para si mesmo repercutir na melhor escolha para todos. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a recexocra-

cia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial por meio do esforço próprio; a lei do maior 

esforço aplicado à renovação de atitudes. 

Filiologia: a decidofilia; a desafiofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a voliciofilia; a defino-

filia; a priorofilia. 

Fobiologia: a proexofobia; a recexofobia; a evoluciofobia; a decidofobia; a voliciofobia; 

a neofobia; a priorofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome da indecisão; a sídrome da des-

priorização existencial; a síndrome do medo; a síndrome de Gabriela. 

Maniologia: a fracassomania. 

Mitologia: o mito da fênix ressurgir das cinzas; os mitos afetivos ou românticos; a des-

mitificação autoconsciente; a mitoclastia. 

Holotecologia: a recexoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a cosmoeticoteca; a proexo-

teca; a pensenoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Autodis-

cernimentologia; a Autodeterminologia; a Priorologia; a Decidologia; a Evoluciologia; a Tempe-

ramentologia; a Psicossomatologia; a Energossomatologia; a Recexologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin decisora; a conscin comprometida com a proéxis. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autevolutivus; o Homo sapiens autopriorologus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens proexologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: quebra de obstáculos débil = a resolução parcial dos empecilhos pelo 

emprego de vontade enfraquecida e intermitente da conscin ainda sem muita lucidez; quebra de 

obstáculos vigorosa = a resolução satisfatória dos empecilhos pelo emprego da força de vontade 

inquebrantável atuando na abertura do caminho evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura da Voliciologia; a cultura da autorrealização; a cultura da Au-

tevoluciologia. 

 

Caracterologia: Sob a ótica da Voliciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de reações derivadas do autodomínio da vontade da conscin lúcida capaz de impulsio-

ná-la a transpor obstáculos: 

01.  Antivitimização: o domínio volitivo do controle emocional, sem vitimização, peran-

te as frustrações afetivas. 

02.  Autodesassédio: o domínio volitivo do atilamento quanto ao nível de interferência 

permitido nos rumos dos empreendimentos pessoais. 

03.  Determinação: o domínio volitivo na identificação e resolução do núcleo do proble-

ma preocupante. 

04.  Dinamismo: o domínio volitivo da prontidão evolutiva, libertadora. 

05.  Disciplina: o domínio volitivo da conduta. 

06.  Ortopensenidade: o domínio volitivo da autopensenidade. 

07.  Ousadia: o domínio volitivo na superação de situações críticas através das ações in-

trépidas. 

08.  Paciência: o domínio volitivo da ansiedade. 

09.  Persistência: o domínio volitivo da automotivação. 

10.  Priorização: o domínio volitivo na seleção dos objetivos básicos prioritários no mo-

mento ou etapa da vida intrafísica em desenvolvimento. 

 

Terapeuticologia: a aplicação inteligente da autorreflexão; o empenho pela ortopenseni-

dade; a qualificação do código pessoal de Cosmoética; a busca do autodomínio energético; o for-

talecimento da vontade inquebrantável; a consecução de reciclagens intraconscienciais; a prioriza-

ção evolutiva nos atos pessoais existenciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a quebra de obstáculos, indicados para a expansão das 

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

01.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

04.  Autodomínio  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

05.  Contragolpe  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

07.  Crise  pessoal:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Empenho  proexolíneo:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

10.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

12.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 
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14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

NA  EVOLUÇÃO,  A  CONSCIÊNCIA  PODE  EXTINGUIR 
OS  OBSTÁCULOS  ANTIPROÉXIS  AUTOCONSTRUÍDOS,  

EMPREGANDO  A  VOLIÇÃO  FORTALECIDA,  A  AUTORGA-
NIZAÇÃO  LÚCIDA  E  A  INTENCIONALIDADE  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já consegue quebrar as barreiras antiproéxis au-

toconstruídas? Ainda enxerga os desafios como obstáculos? O ponteiro consciencial da bússola 

pessoal está ajustado? 
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Q U E B R A    D E    RE G R A S  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A quebra de regras é a ação recicladora ou o resultado renovador de rom-

per com hábitos, costumes, usos, padrões, modelos, tradicionalismos, métodos ultrapassados e até 

idiotismos culturais, sem se insurgir contra o direito das outras consciências, objetivando a evolu-

ção consciencial pessoal e grupal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo quebra vem do idioma Latim, crepare, “fazer 1 som; estrondar; es-

talar; crepitar; abrir-se; rachar-se; fender-se; romper-se; rasgar-se com estrondo; repetir; queixar- 

-se com frequência”. Apareceu no Século XV. O vocábulo regra procede também do idioma La-

tim, regula, “régua; barra de pedreiro ou carpinteiro para aferir e tornar reta alguma superfície; 

pau ou ripa que sustenta alguma coisa; tala que endireita osso quebrado; preceitos ou normas que 

servem de guia a procedimentos ou comportamentos”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Reciclagem do convencional. 02.  Rompimento de tradição. 03.  Ul-

trapassagem de paradigma. 04.  Mudança de norma. 05.  Transgressão de costume. 06.  Saída da 

praxe. 07.  Emprego da neofórmula. 08.  Aplicação de neoverpon. 09.  Uso de neoconstructo. 10.  

Criação de neoexceção. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo regra: con-

trarregra; contrarregragem; regrada; regra-de-fé; regrado; regrador; regradora; regra-inteira; 

regrante; regrar; regra-três; regrista. 

Neologia. As duas expressões compostas quebra de regras imatura e quebra de regras 

evoluída são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 01.  Sujeição amaurótica às convenções. 02.  Submissão ao paradigma 

convencional. 03.  Autoposicionamento tradicional. 04.  Conservadorismo ancestral. 05.  Conser-

vantismo feudalista. 06.  Rotina. 07.  Mesméxis; Mesmexologia. 08.  Marasmologia; monor-

ritmia. 09.  Ausência de regra (acrasia); desregramento. 10.  Ausência de lei (anomia); desorgani-

zação. 

Estrangeirismologia: a Internet; o seguidor linha dura do book. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às renovações existenciais no âmbito da Conviviologia. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há regras 

desprezíveis. Saibamos infringir regras. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem consciencial e existencial; os nexo-

pensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a quebra de regras; a racionalidade da quebra de regras; a lógica da quebra de 

regras; a evolução da quebra de regra; a quebra da regra convencional; a quebra da regra fixa;  

a alteração dos padrões; a quebra da teoria-líder; a saída do lugar comum; a investigação de novos 

caminhos; as negociações nas quebras de regras; a maxidissidência ideológica proexológica; os 

neoprocedimentos contra os preceituários jurássicos; a luta contra a fossilização dos costumes;  

a mudança pessoal do cânone geral; o ônus das quebras de regras; o ato consciente de arcar com 

as consequências da quebra de regras; a autoconfiança recexológica; as autossuficiências evoluti-

vas; as omissões superavitárias; a reforma dos regulamentos obsoletos; a mudança dos estatutos; 

as alterações de contratos; a desobediência civil; o repúdio aos rituais fossilizantes; os neomode-

los lógicos de comportamento; a Era das Supercomunicações; a escravidão à opinião pública; as 
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tolices trágicas dos livros tidos como sagrados; as loucuras das verdades absolutas; as dogmati-

zações demagógicas; a bovinolatria; as idolatrias; as gurulatrias; os fãs-clubes; as interpretações 

primárias dos textos ao pé da letra; a antigramatiquice; a grafia do idioma Português; o estilo de 

apostilhamento enciclopédico; os calhamaços para consultas; os dicionários expostos no Holoci-

clo; as pilhas de papéis em branco para anotações; a oferta de canetas para apontamentos; as bato-

pensenidades cosmoéticas; a autorrecéxis continuada; a dinâmica evolutiva. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a libertação do guante da matéria; a condição da autodespertici-

dade; a instalação da ofiex pessoal; a gazua da paraperceptibilidade; a instalação e funcionamento 

da oficina extrafísica (ofiex) pessoal através das décadas da vida humana; o Serenão na condição 

de modelo evolutivo; as derrogações das leis, ainda consideradas imutáveis pela Humanidade, por 

parte dos Serenões; os atributos conscienciais dos Serenões ainda não entendidos pelos pré-se-

renões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a quebra do princípio obsoleto; os princípios pessoais escolhidos para 

regrarem a própria vida; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a mudança pessoal do código em vigor. 

Teoriologia: as teorias da Heuristicologia aplicadas à vida pessoal. 

Tecnologia: a técnica da circularidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verponologistas. 

Efeitologia: o efeito renovador da conscin contra a estagnação regressiva. 

Ciclologia: o ciclo biológico, bioquímico e biofísico infância-adolescência-maturidade. 

Enumerologia: a libertação da Genética; a libertação da Mesologia; a libertação do 

subcérebro abdominal; a libertação do porão consciencial; a libertação das heterocríticas fossili-

zadoras; a libertação das muralhas medievalescas; a libertação das lavagens subcerebrais mile-

nares. 

Binomiologia: o binômio criatividade–quebra de regras. 

Interaciologia: a interação informalidade-evolução. 

Crescendologia: o crescendo idiotismo cultural–autodiscernimento–reciclagem pessoal. 

Trinomiologia: o trinômio método-moderação-renovação. 

Antagonismologia: o antagonismo regra ideal / regra obsoleta; o antagonismo liberda-

de / genuflexão; o antagonismo ponderação / arbitrariedade; o antagonismo temperança / desre-

gramento; o antagonismo quebra discreta de regras / quebra escandalosa de regras. 

Paradoxologia: o paradoxo existência humana–paraprocedência extrafísica; o parado-

xo da exceção à regra. 

Politicologia: a democracia neofílica; o combate à burocracia. 

Legislogia: a nova lei pessoal evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: as quebras dos mitos e tabus seculares. 

Holotecologia: a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Proexolo-

gia; a Priorologia; a Verponologia; a Heuristicologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimento-

logia; a Autocoerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

cepciologista; o pesquisador independente; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o ver-

betólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora independente; 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 autolucidus; o Homo sapiens 

orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sa-

piens paradireitologus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: quebra de regras imatura = a desenvolvida com açodamento sem ponde-

ração, de modo infantil; quebra de regras evoluída = a desenvolvida ponderando quanto ao objeti-

vo, o momento evolutivo, o local e as consequências cosmoéticas através de ações próprias da 

maturidade consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da Recexologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a quebra de regras, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

03.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Maxidissidente  coadjutor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Transformismo:  Autorrecexologia;  Homeostático. 
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A  QUEBRA  INTELIGENTE  DE  REGRAS  OBSOLETAS 
É  IMPOSITIVA  NA  VIDA  DE  RENOVAÇÃO  DA  CONSCIN 
LÚCIDA,  HOMEM  OU  MULHER,  DE  QUALQUER  FORMA-

ÇÃO  CULTURAL  EM  TODO  HOLOPENSENE  SOCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se insurge contra as regras obsoletas? A ponde-

ração das autorreflexões preponderam em tais resoluções? 
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Q U E B R A    D E    V Í N C U L O  
( I N T E R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A quebra de vínculo é a ruptura ocorrida na relação estabelecida entre 

consciências, intra ou extrafísicas, tendo como consequência a suspensão de realizações con-

juntas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo quebra deriva do idioma Latim, crepare, “fazer som; estrondar; 

estalar; crepitar; abrir-se; rachar-se; fender-se; romper-se; rasgar-se com estrondo; repetir; quei-

xar-se com frequência”. Apareceu no Século XV. O termo vínculo vem do idioma Latim, vincu-

lum, “liame; ligame; laço; atilho; tudo o que serve para atar; relações de amizade; laços de paren-

tesco”. Surgiu no Século XVII.  

Sinonimologia: 1.  Rompimento do vínculo. 2.  Perda do vínculo. 3.  Desvinculação.  

Neologia. As duas expressões compostas quebra de vínculo a menor e quebra de vínculo 

a maior são neologismos técnicos da Interaciologia. 

Antonimologia: 1.  Vinculação. 2.  Fortalecimento dos vínculos. 3.  Cultivo dos vín-

culos. 

Estrangeirismologia: o timing-time; o status consciencial; o link desfeito; o gap evoluti-

vo; a persona non grata; o carrefour das autodecisões; o bye-bye dos Serenões. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às interações conscienciais. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Vínculo: co-

nexão interconsciencial. Reciclemos vínculos patológicos. Criemos vínculos cosmoéticos. 

Coloquiologia: o dito conscienciológico nos encontramos nas quebradas da evolução;  

a destruição da ponte consciencial; a pisada de bola evolutiva; o deixar-se ser esmagado pelo ro-

lo compressor das inutilidades e ficar para trás; a fila anda evolutivamente; o bonde perdido;  

o desmame educativo; o saber cortar no osso; o suar sangue evolutivo.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das interações conscienciais; os conviviopensenes; 

a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes;  

a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os contrapensenes; a contra-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a incompatibilidade holopensênica;  

a mudança holopensênica; a assinatura pensênica. 

 

Fatologia: a quebra de vínculo; a ruptura da interação; a heterodesconexão; o desapare-

cimento do ponto em comum; a desafinização; os interesses incompatíveis; o afastamento inter-

consciencial; o desligamento de determinada realidade; a imiscuidade consciencial; a dissolução 

do convívio; as perdas evolutivas; o sumiço das oportunidades em conjunto; o prejuízo grupal; as 

heterossubstituições; os neocaminhos; as neossoluções; as neorresoluções. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o conceptáculo ao 

amparador extrafísico de função; as orientações extrafísicas; o corte do plugue energético assedia-

dor; o desaparecimento consciencial na paramudança dimensional; a ofiex enquanto enclave in-

terdimensional; a intervenção de Serenão; a dessoma de Serenão; as Comunexes Evoluídas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo indivíduo-grupo; o sinergismo dos traços conscienciais; 

o sinergismo intraconsciencialidade-holopensene; o sinergismo conscins-consciexes; o sinergis-

mo predisposição consciencial–momento evolutivo; o sinergismo passadão–vida atual; o siner-

gismo companhia-interesses. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da compulso-

riedade evolutiva; o princípio do perdão antecipado; o princípio “o passa o se repete”; o princí-

pio de ninguém evoluir da noite para o dia. 

Codigologia: o código de ética profissional; o código de valores pessoais; o convívio 

harmônico com o código grupal de Cosmoética (CGC) sem anular o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Cosmoeticologia; a teoria da Reurbexologia; a teoria da Epi-

conscienciologia; a teoria da Projeciologia; a teoria da Dessomatologia; a teoria da Evolução;  

a teoria da evolução individual da consciência à frente do próprio grupo evolutivo (Serenão). 

Tecnologia: as técnicas de resgate consciencial; as técnicas de antibagulhismo energéti-

co; as técnicas da cosmoética destrutiva; as técnicas da evolutividade; as técnicas terapêuticas. 

Voluntariologia: a quebra do vínculo consciencial do voluntário mediante o estabeleci-

mento do vínculo empregatício. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito da quebra de vínculo na autevolutividade; o efeito da quebra de 

vínculo ao longo da seriéxis; o efeito da quebra de vínculo nas reciclagens conscienciais; o efeito 

da quebra de vínculo no círculo de relações; os efeitos extrafísicos da quebra de vínculos intrafí-

sicos; o efeito da quebra de vínculo das consciexes selecionadas para o Curso Intermissivo (CI); 

os efeitos salutares da quebra de vínculo da conscin assediada com o possessor extrafísico. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias ao desfazimento de vínculos doentios  

e à criação de vínculos sadios; as retrossinapses egoicas atrapalhando os vínculos interassistenci-

ais; as paraneossinapses reciclogênicas do Curso Intermissivo ainda em teste na vida humana. 

Ciclologia: o ciclo seriexológico; o ciclo grupocármico; o ciclo das dessomas. 

Enumerologia: o vínculo consciencial; o vínculo empregatício; o vínculo social; o vín-

culo afetivo; o vínculo comercial; o vínculo proexológico; o paravínculo. A consciencialidade;  

a responsabilidade; a reciprocidade; a confiabilidade; a honestidade; a gratidão; a retribuição.  

Binomiologia: o binômio heterajuda–limite cosmoético; o binômio expectativa-decep-

ção; o binômio ilegalidade-deportação; o binômio violência-divórcio; o binômio estelionato–dis-

solução societária; o binômio mentira-descrédito; o binômio anticosmoeticidade–retirada do am-

parador. 

Interaciologia: a interação traição-desconfiança; a interação omissão deficitária–des-

caso; a interação antiacumpliciamento espúrio–exemplificação cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo vínculos baratrosféricos–quebra de vínculo.  

Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio máfia–desvinculação– 

–queima de arquivo; o trinômio religião-deserção-perseguição; o trinômio evolutividade–sutili-

zação–dificuldade de manifestação na densidade da matéria; o trinômio histórico conjunto–vi-

vências homeostáticas–vínculo positivo; o trinômio atuação em grupo–nível cosmoético–resulta-

dos evolutivos. 

Polinomiologia: o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma. 

Antagonismologia: o antagonismo vínculos interprisionais / vínculos evolutivos; o an-

tagonismo minidissidência / maxidissidência; o antagonismo proxêmica / distancêmica; o anta-

gonismo irresistibilidade / irreversibilidade; o antagonismo quebra de vínculo / desfazimento de 

laços; o antagonismo acordos conciliatórios / desavenças separatistas; o antagonismo rejeição 

dos dependentes / Cuidadologia. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a quebra de vínculo causar abertura dos caminhos evo-

lutivos; o paradoxo de o afastamento de certas consciências possibilitar a aproximação de 

outras. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a politicocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis intrafísicas e as paraleis cósmicas nem sempre alinhadas. 

Filiologia: a voliciofilia; a reciclofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a cura da interaciofobia; a eliminação da neofobia; a superação da cosmoeti-

cofobia. 

Sindromologia: o corte da síndrome da ectopia afetiva (SEA); o enfrentamento da sín-

drome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a eliminação da síndrome do regressismo. 

Maniologia: a evitação da mania da mudança para pior; o combate à mania da mudança 

sem critério; a dissolução da mania da mudança por modismo. 

Mitologia: a eliminação do mito do vínculo eterno sem bases cosmoéticas. 

Holotecologia: a convivioteca; a biografoteca; a historioteca. 

Interdisciplinologia: a Interaciologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Interconscien-

ciologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Comunicologia; a Reciclologia; a Reurbexo-

logia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência evoluída; o perfil autodiscernidor; o ser anticosmoético;  

a personalidade regredida. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens vinculatus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens 

prioritarius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens immaturus; 

o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens insensatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: quebra de vínculo a menor = a transmigração de consciex ao planeta in-

ferior deixando o convívio com os compassageiros evolutivos de onde partiu; quebra de vínculo  

a maior = a terceira dessoma do Serenão ao tornar-se Consciex Livre (CL) passando a se mani-

festar na dimensão mentalsomática. 

 

Culturologia: a cultura das interações conscienciais. 
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Taxologia. Eis, na ordem alfabética, 7 exemplos de quebra de vínculo: 

1.  Quebra de vínculo assediador: a conscin autassediada ao tornar-se desperta. 

2.  Quebra de vínculo grupocármico: a conscin foragida ao fazer a cirurgia plástica, 

trocar de identidade e transformar-se em outra personalidade deixando o convívio com familiares, 

amigos e conhecidos. 

3.  Quebra de vínculo interdimensional: a conscin tenepessista ao desistir da tenepes, 

interrompendo o trabalho interassistencial junto ao amparador extrafísico de função e dos assis-

tidos. 

4.  Quebra de vínculo intrafísico: o suicida ao eliminar a própria vida humana cortando  

a convivência com o grupocarma. 

5.  Quebra de vínculo mesológico: a conscin delinquente ao deixar o submundo, estu-

dar, profissionalizar-se e mudar de vida, passando a conviver com outras consciências.  

6.  Quebra de vínculo patriótico: o cidadão ao migrar para outro país e mudar de nacio-

nalidade deixando a convivência com os conterrâneos. 

7.  Quebra de vínculo profissional: o funcionário ao mudar de profissão e demitir-se do 

emprego renovando o convívio diário no serviço. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a quebra de vínculo, indicados para a expansão das abor-

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

01. Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

03. Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04. Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

05. Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

06. Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07. Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08. Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09. Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10. Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11. Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

12. Transmigraciologia  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13. Vínculo  consciencial: Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

14. Vínculo  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

15. Vínculo  terapêutico:  Interassistenciologia;  Neutro. 

 

A  QUEBRA  DE  VÍNCULO,  QUANDO  REALIZADA  COM  DIS-
CERNIMENTO,  PROPICIA  AVANÇO  CONSCIENCIAL  SERVIN-

DO  DE  EXEMPLO  COSMOÉTICO  ÀS  DEMAIS  CONSCIÊN-
CIAS  NECESSITADAS  DE  AUTORRENOVAÇÃO  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as quebras de vínculo? No histó-

rico consciencial pessoal, predominam as posturas evolutivas ou antievolutivas?  

 

K. A. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18695 

Q U E B R A    Q U A L I T A T I V A  
( P E R D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A quebra qualitativa é a ação ou o resultado negativo de romper com  

a qualidade cosmoética da excelência de algum hábito, costume, uso, padrão, prática, modelo ou 

método funcional e eficaz para a evolução da consciência ou do próprio grupo evolutivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo quebrar vem do idioma Latim, crepare, “fazer algum som; estron-

dar; estalar; crepitar; abrir-se; rachar-se; fender-se; romper-se; rasgar-se com estrondo; repetir; 

queixar-se com frequência”. Surgiu no Século XI. O vocábulo quebra apareceu no Século XV.  

A palavra qualitativo deriva do idioma Latim Tardio, qualitativus, “qualitativo”. Surgiu em 1712. 

Sinonimologia: 1.  Quebra da qualidade. 2.  Quebramento qualitativo. 3.  Quebramento 

da qualidade. 4.  Ruptura da qualificação. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 49 cognatos derivados do vocábulo quebra: des-

quebrar; inquebrabilidade; inquebrável; quebrachal; quebracho; quebraço; quebrachina; que-

brachinho; quebrachital; quebrachite; quebrada; quebradão; quebradeira; quebradela; quebra-

diço; quebradinha; quebradinho; quebrado; quebradoiro; quebradona; quebrador; quebradora; 

quebradouro; quebradura; quebralhão; quebramento; quebrança; quebrançosa; quebrançoso; 

quebrangulense; quebrantação; quebrantada; quebrantado; quebrantador; quebrantadura; que-

brantamento; quebrantar; quebranto; quebrantura; quebrar; quebratura; quebrável; quebrazi-

nha;  quebreira; quebro; requebrado; requebrador; requebradora; requebrar; requebro (afora 

dezenas de expressões compostas). 

Neologia. As duas expressões compostas quebra qualitativa anunciada e quebra quali-

tativa inesperada são neologismos técnicos da Perdologia. 

Antonimologia: 1.  Manutenção da qualidade. 2.  Sustentação da qualificação. 

Estrangeirismologia: o breaking point; o timing proexológico; as alternâncias rítmicas 

no timeline existencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da organização pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorganização proexológica; os ectopensenes; 

a ectopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopenseni-

dade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os hedonopensenes; a hedonopensenidade; a autossu-

cumbência às pressões holopensênicas adversas; a quebra brusca da pensenidade autocentrada;  

a quebra da retilinearidade da autopensenização. 

 

Fatologia: a quebra qualitativa; as perdas geradas pelas quebras negativas; a perda gra-

dativa do ritmo de trabalho; a diminuição do ímpeto motivacional inicial; a frenagem na velocida-

de cruzeiro; o esfriamento da máquina somática; o esmorecimento dos autesforços; a desistência 

das autodecisões prévias; o acovardamento perante os obstáculos; as intempéries; as autocorrup-

ções; a falta da acabativa útil; a quebra pelo não atingimento da meta esperada; a quebra do con-

teúdo ou da qualidade do produto; o ato de quebrar a cara; o incompléxis; a quebra do decoro 

parlamentar; a quebra do sigilo bancário; as quebras variadas; a quebra quantitativa; a quebra do 

número, do volume ou da quantidade ou a ocorrência do menos do mesmo; a quebra de páginas 

na computação; a quebra da pauta da reunião; a quebra das expectativas; a quebra dos limites, res-

trições, protocolos e convencionalismos; a quebra da rotina laboral; a quebra dos hábitos mentais; 

a quebra da autoimagem; a quebra dos paradigmas; a curva quebrada da autobiografia; as quebras 

positivas; a quebra da monotonia; a quebra dos monopólios e hegemonias; a quebra dos travões 
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do egocentrismo; a quebra do recorde pessoal específico; a quebra do ramerrame; a quebra do ge-

lo na comunicação; a quebra da barreira da mesméxis; o fato de ser extremamente importante 

identificar a causa da quebra dos resultados dos procedimentos libertários no universo interassis-

tencial da Conscienciologia; a necessidade da interferência da vontade inquebrantável; o olhar 

afável quebrando defesas psicológicas; a infrangibilidade da autorganização; o ato inteligente  

é dar maior valor à qualidade do trabalho realizado perante as previsões racionais; a qualidade 

buscada pode colocar em plano secundário a quebra quantitativa. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossu-

jeição às coerções assediadoras; a autossustentação holossomática deficiente. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–realizações harmônicas. 

Principiologia: o princípio do devagar e sempre; o princípio “a vonta e inque rant vel 

tu o po e”; a quebra do princípio obsoleto. 

Codigologia: a quebra dos códigos da Ética Humana; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) mantendo a regularidade nos resultados interassistenciais. 

Tecnologia: a autotecnicidade ausente ou falha. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos. 

Efeitologia: o efeito bola de neve das quebras na autoprodutividade dificultando as re-

tomadas; os efeitos catastróficos da quebra irresponsável do equilíbrio ecológico da Terra. 

Ciclologia: o ciclo acelerações-desacelerações naturais do trabalho diuturno. 

Enumerologia: a quebra gradativa ou brusca; a quebra perceptível ou imperceptível;  

a quebra leve ou intensa; a quebra voluntária ou involuntária; a quebra centrípeta ou centrífuga;  

a quebra evitável ou inevitável; a quebra recuperável ou irrecuperável. A quebra da unha compri-

da; a quebra do dente durante o jantar; a quebra do osso da perna; a quebra do salto do sapato;  

a quebra do eixo do carro; a quebra do ritmo mentalsomático; a quebra da interconfiança. 

Binomiologia: o binômio criatividade–quebra de regras; o binômio hábitos sadios–roti-

nas úteis ainda não fixado; o binômio inteligência evolutiva–megavontade inquebrantável. 

Interaciologia: a interação informalidade-evolução. 

Crescendologia: o crescendo reduções-paragens-rupturas; o crescendo das quebras 

não recompostas levando ao incompléxis; o crescendo do autaprimoramento no continuísmo la-

boral. 

Trinomiologia: o trinômio método-moderação-renovação. 

Polinomiologia: o polinômio desinteresse-desmotivação-descompromisso-irresponsabi-

lidade. 

Antagonismologia: o antagonismo regra ideal / regra obsoleta; o antagonismo ponde-

ração / arbitrariedade; o antagonismo temperança / desregramento; o antagonismo quebra dis-

creta de regras / quebra escandalosa de regras; o antagonismo vontade inquebrantável / vontade 

débil; o antagonismo fragilidade volitiva / infrangibilidade volitiva. 

Paradoxologia: o paradoxo da exceção à regra; o paradoxo de ser preferível o ritmo 

lento contínuo ao ritmo acelerado descontínuo. 

Politicologia: a democracia neofílica. 

Legislogia: a nova lei pessoal evolutiva; a lei do maior esforço aplicada à recuperação 

das quebras indescartáveis. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Sindromologia: a existência quebrada na síndrome da dispersão consciencial. 

Mitologia: as quebras dos mitos e tabus seculares. 

Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a mnemoteca; 

a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Perdologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Proexologia; 

a Priorologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocoerenciologia; a Autode-

terminologia; a Autoproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pusilânime; a isca humana lúcida; a personalidade desorgani-

zada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens qualitativus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

hermeneuticus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: quebra qualitativa anunciada = a ação ou o resultado negativo de algo  

provável, esperado e no âmbito do razoável não surpreendente; quebra qualitativa inesperada 

= a ação ou o resultado negativo de algo não esperado no âmbito das ocorrências surpreendentes, 

exigindo maiores análises, neoprovidências e reciclagens. 

 

Culturologia: a cultura da Equilibriologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Perdologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 24 ca-

tegorias de quebras dignas de observação, pesquisa, priorização e, em certos casos, de evitação ou 

retificação por parte da conscin intermissivista: 

01.  Quebra alimentar: a da dieta habitual; os abusos gastronômicos e os quilos extras 

de peso corporal. 

02.  Quebra autorreflexiva: a da psicomotricidade; a pausa para balanço. 

03.  Quebra cerebelar: a da cadência do andar; a perda do equilíbrio somático psico-

motriz. 

04.  Quebra comunicativa: a da disfluência verbal ou gaguez; a dificuldade de interlo-

cução. 

05.  Quebra desencantada: a da ilusão; o choque da realidade. 

06.  Quebra dessomática: a da existência intrafísica; o choque consciencial inevitável. 

07.  Quebra dispersiva: a da concentração mental; a atenção saltuária. 

08.  Quebra dissidente: a do vínculo consciencial; o desfalque provocado no grupo la-

boral. 

09.  Quebra divorcista: a do laço afetivo na separação; o desentendimento intercons-

ciencial. 

10.  Quebra etológica: a da ortoconduta; o parêntese patológico do comportamento. 

11.  Quebra falencial: a das finanças; a perda econômico-financeira. 

12.  Quebra fisiológica: a do funcionamento normal; a demanda pelo conserto ou trata-

mento. 

13.  Quebra harmoniosa: a do equilíbrio mental; os altos e baixos do humor. 

14.  Quebra hipomnésica: a do fluxo mnemônico; os brancos mentais. 

15.  Quebra imagística: a do devaneio fora do foco da realidade; os caprichos fanta-

siosos. 

16.  Quebra interconfiancial: a da traição; a puxada de tapete. 

17.  Quebra intermitente: a da cadência do fluxo energético; a assistência específica. 
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18.  Quebra ofegante: a da regularidade do ritmo respiratório; a falta de fôlego. 

19.  Quebra patológica: a do estado de saúde relativa; a doença; a falha na profilaxia. 

20.  Quebra recexológica: a da mesmice viciante; a mudança do nível autevolutivo. 

21.  Quebra repousante: a da ação contínua; o descanso periódico salutar. 

22.  Quebra ressomática: a da existência extrafísica; o choque embriológico. 

23.  Quebra rítmica: a da regularidade do ritmo cardíaco; as arritmias; as extrassístoles. 

24.  Quebra rotineira: a das férias; a recuperação holossomática. 

 

Didaticologia. Na área da Pedagogia, nos cursos livres, especialmente naqueles mais 

prolongados, ministrados por meio de módulos desenvolvidos em datas mensais específicas, é co-

mum a quebra da frequência dos alunos inscritos, ocorrendo a redução do número de estudantes, 

em função das atribulações da vida moderna no período dilatado do tempo necessário para o cum-

primento das etapas educacionias. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Alternância  de  tarefas:  Alternanciologia;  Neutro. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Antimonotonia:  Recexologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Concausa  extrafísica:  Etiologia;  Neutro. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Infrangibilidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

12.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

13.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Quebra  de  regras:  Recexologia;  Neutro. 

15.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

NO  DESENVOLVIMENTO  DA  CONSECUÇÃO  SATISFATÓRIA  
DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL,  O  IDEAL  É  A  CONS-   

CIN  LÚCIDA  VIVER  ATENTA  À  QUALIDADE  E  ÀS  CAUSAS  
DAS  QUEBRAS  DOS  AUTESFORÇOS  E  DESEMPENHOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ocorrer quebras qualitativas nos próprios 

trabalhos interassistenciais? Por quais razões? 
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Q U E S T I O N A M E N T O    P E S Q U I S Í S T I C O  
( P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O questionamento pesquisístico é o método ou procedimento utilizado pela 

conscin, homem ou mulher, ao pesquisar, investigar ou aprofundar determinado tema por inter-

médio de perguntas, indagações ou inquirições, objetivando alcançar respostas em prol da evolu-

ção lúcida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra questão provém do idioma Latim, quaero, “buscar; procurar; pe-

dir; requerer”. O termo questionar surgiu no Século XIX. O vocábulo pesquisa procede do idio-

ma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquire-

re, “buscar com cuidado; procurar por toda a parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar pro-

fundamente”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Arguição investigativa. 2.  Indagação analítica. 3.  Interpelação apro-

fundada. 

Neologia. As 3 expressões compostas questionamento pesquisístico, questionamento 

pesquisístico superficial e questionamento pesquisístico profundo são neologismos técnicos da 

Pesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Antiquestionamento pesquisístico. 2.  Respostas prontas.   

Estrangeirismologia: o Questionarium; o Pesquisarium; o de omnibus dubitandum est; 

o questionamento urbi et orbi; o ombudsman consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância evolutiva da autopesquisa. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Pergunta  

é iniciativa. Resposta é acabativa. Entendimento é assimilativa. 

Proverbiologia. Eis expressão popular relacionada ao tema: – Quem pergunta quer 

saber.  

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Pergunta. Quem consegue compreender a pergunta, já está no caminho da res-

posta”. 

2.  “Perguntas. Há perguntas que demonstram mais inteligência do que as respostas  

e há perguntas que esclarecem mais do que as respostas”. “O mais prioritário nas pesquisas  

é, primeiro, perguntar a nós próprios para depois perguntar aos outros”. 

3.  “Pesquisologia. Quando o pesquisador começa a estudar, identifica dúvidas que mo-

tivam as buscas pelas respostas, derivando, daí, novos questionamentos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da curiosidade sadia; o holopensene pessoal do 

questionamento positivo; o holopensene pessoal da Pesquisologia; o holopensene pessoal das pes-

quisas evolutivas; a autopensenidade questionadora interassistencial; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

metapensenes; a metapensenidade; o questionamento à própria pensenidade; o preenchimento de 

lacunas da autopensenidade através do questionamento pesquisístico. 

 

Fatologia: o questionamento pesquisístico; a faculdade mental de questionar e apresen-

tar questões pertinentes e oportunas; o ato de questionar como investigação evolutiva; o questio-

namento racional e esclarecedor de ideias; o ceticismo na busca de comprovações; o questiona-

mento favorecendo a autavaliação no autodesempenho proexológico; o direito ao livre questiona-
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mento; a postura científica traforista; a lupa intraconsciencial; os questionamentos intencionados 

à identificação dos autotrafares; as perguntas direcionadas ao exame dos autotrafores; as inquiri-

ções voltadas à detecção dos autotrafais; as incoerências desmascaradas através de perguntas;  

o encorajamento aos questionamentos regulares nas múltiplas áreas da vida humana; o questiona-

mento construtivo; o paradigma consciencial aplicado à pesquisa e às reciclagens existenciais;  

o detalhismo; a falta de questionamento; a fé sem questionamento; as distorções pesquisísticas; as 

generalizações precipitadas; a apriorismose; o vício doentio da interrogação com resposta já em-

butida na pergunta; o ato de dizer sim sem questionar; a preguiça mental; o vale-tudo acrítico;  

o questionamento constante de acertos e erros; o questionamento em cima do lance; as indagações 

sobre o atual propósito de vida da conscin ressomada; a manutenção dos registros regulares ad-

vindos dos achados pesquisísticos; a antilavagem cerebral; a crítica ante as próprias indagações;  

o livro Conscienciograma, elaborado com 2.000 questionamentos, auxiliando a avaliação cons-

cienciométrica pessoal; as indagações “por que”, “para que” e “para quem” balizando as pesqui-

sas; a elaboração de lista de perguntas úteis e inteligentes a serem dirigidas em possível encontro 

com Serenão; o livro Nossa Evolução abordando as 5 indagações clássicas da filosofia “o que 

sou”, “quem sou”, “de onde vim”, “para onde vou”, “o que faço na Terra”; a participação ativa  

e questionadora nas tertúlias conscienciológicas; o Tertuliarium sendo local otimizado para ques-

tionamentos voltados às pesquisas evolutivas; a Seção Questionologia da Enciclopédia da Cons-

cienciologia presente em todos os verbetes, convidando à reflexão profunda sobre a temática 

apresentada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o questionamento 

auxiliando no mapeamento da sinalética energética parapsíquica pessoal; a adoção da postura de 

questionamento nos parafenômenos vivenciados; o questionamento quanto ao conteúdo da inspi-

ração extrafísica recebida; o questionamento investigativo quanto à própria paraprocedência; as 

extrapolações parapsíquicas a partir do questionamento pesquisístico; o rapport parapsíquico en-

tre o pesquisador e o tema estudado; a indagação pesquisística multidimensional sobre todos os 

assuntos, até perante os amparadores extrafísicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo senso pesquisístico–senso parapesquisístico; o sinergis-

mo autopesquisa-neocognição; o sinergismo cosmoético dos esforços questionadores na autopes-

quisa; o sinergismo autorganização-auteficácia; o sinergismo vontade de saber–intenção cosmo-

ética. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado ao questionamento pesquisísti-

co; o princípio da reverificação pesquisística; o princípio da omnicriticidade; o princípio do au-

todiscernimento evolutivo; o princípio de melhorar o autodesempenho; o princípio da expansão 

cognitiva; o princípio  e “quem procura acha”. 

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

Teoriologia: a teoria da exaustividade pesquisística; a teoria da inteligência evolutiva 

(IE); a teoria da verpon; a teoria do conhecimento evolutivo. 

Tecnologia: a técnica do questionamento das próprias certezas; a técnica de aquisição 

de autolucidez extrafísica, pela conscin projeta a, pelo questionamento “estou acor a o ou es-

tou projeta o?”; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica dos 5 porquês; a técnica de dar 

tom coloquial à pergunta de conteúdo difícil; a técnica do conscienciograma. 

Voluntariologia: o questionamento quanto à produtividade levando a novas abordagens 

no âmbito do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autexperimen-

tologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da 

Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorrecexo-

logia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Hermenêutica; o Colégio Invisível da Paratecno-

logia; o Colégio Invisível da Criticologia; o Colégio Invisível da Heuristicologia. 

Efeitologia: o efeito das recins desencadeadas pelos questionamentos pesquísisticos; os 

efeitos estagna ores  a arma ilha cognitiva apriorista  o “j  sei”; as neoideias como efeitos do 

questionamento pesquisístico; o efeito do autodiscernimento na análise crítica quanto ao traba-

lho tarístico prioritário no momento evolutivo; os efeitos renovadores de autoquestionamentos; 

os efeitos das autocríticas profundas e sadias. 

Neossinapsologia: as neossinapses pesquisísticas; as neossinapses geradas a partir dos 

questionamentos; as neossinapses alavancadoras de recins; a formação neossináptica mostrando 

a inexistência de certezas absolutas. 

Ciclologia: o ciclo questionamento-resolução-experimentação-reflexão; o neociclo evo-

lutivo existencial a partir das autorreciclagens; o ciclo investigar-raciocinar-solucionar; o ciclo 

do continuísmo autopesquisístico; o ciclo de efetivação de recins; o ciclo virtuoso do processo 

análise-síntese; o ciclo perguntas-respostas; o ciclo evolutivo desconhecer-conhecer; o ciclo au-

toquestionamento-autopesquisa-autoconhecimento; o ciclo de neoideias. 

Enumerologia: a pergunta séria; a pergunta lógica; a pergunta útil; a pergunta tática;  

a pergunta enriquecedora; a pergunta inusitada; a pergunta evolutiva. 

Binomiologia: o binômio omniquestionamento permanente–autoincorruptibilidade ge-

ral; o binômio autocrítica-busca do esclarecimento de dúvidas–encontro das respostas nas autor-

reflexões inteligentes; o binômio questionamento-insight; o binômio autocrítica-heterocrítica; 

o binômio perguntas abertas–perguntas fechadas; o binômio curiosidade-autodidatismo; o binô-

mio continuísmo-resultado; o binômio lucidez-discernimento; o binômio questionar-refletir. 

Interaciologia: a interação cognição humana–cognição multidimensional; a interação 

autopesquisa qualificada constante–reciclagens intraconscienciais infindáveis; a autocriticidade 

favorecendo a interação das peças do quebra-cabeça do próprio universo consciencial; a intera-

ção faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação curiosidade-investiga-

ção-achado; a interação escuta-pergunta. 

Crescendologia: o crescendo questionamento cosmoético–recepção ortopensênica;  

o crescendo veneração-questionamento; o crescendo autodiagnóstico-autenfrentamento; o cres-

cendo autopesquisa-autocura; o crescendo de recins pró-desperticidade; o crescendo senso pes-

quisístico–senso parapesquisístico; o crescendo evolutivo de aprofundamento na intraconscien-

cialidade através do questionamento pesquisístico.  

Trinomiologia: o trinômio ignorância-questionamento-omniquestionamento; o trinômio 

estudiosidade-questionamento-heterocrítica; o trinômio cético-otimista-cosmoético (COC); o tri-

nômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio au-

toquestionamento-autorreflexão-neoideia; o trinômio curiosidade-aprendizagem-ensino; o trinô-

mio comunicativo emissor-mensagem-receptor. 

Polinomiologia: o polinômio da criticidade questionamento-ponderação-reflexão-auto-

nomia; o polinômio ansiolítico revisão dos valores pessoais–flexibilidade–questionamento– 

–aprendizado; o polinômio observação aguçada–escuta atenta–questionamento preciso–resposta 

satisfatória; o polinômio do fluxo do questionamento perguntar-escutar-refletir-registrar; o poli-

nômio lacuna-reflexão-elaboração-ideia-questionamento-refutação. 

Antagonismologia: o antagonismo inquirição / inquisição; o antagonismo omniquestio-

namento / encaramujamento; o antagonismo dogma / questionamento; o antagonismo autocon-

vicções absolutas / autoconvicções relativas; o antagonismo dúvidas paralisantes / dúvidas pro-

dutivas; o antagonismo perguntador / acreditador; o antagonismo crer / investigar; o antagonis-

mo consciência crédula / consciência pesquisadora; o antagonismo buscador da evolução / aco-

modado à ignorância. 

Paradoxologia: o paradoxo de o esclarecimento poder ocorrer mediante a formulação 

de questionamentos; o paradoxo evolutivo de quanto mais se preencher as próprias lacunas cog-

nitivas, mais se vislumbrar a dimensão do incognoscível. 
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Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a evoluciocracia; a cosmoe-

ticocracia; a discernimentocracia; a criticocracia; a recexocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço de seguir os ditames sociais sem questionamento;  

a lei da manutenção do megafoco consciencial; o desvendamento das leis universais. 

Filiologia: a questionofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a autocriticofilia; a heterocri-

ticofilia; a recinofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a recexofilia; a penseno-

filia; a autorreflexofilia; a criticofilia cosmoética. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a neofobia; a autexperimentofobia;  

a evoluciofobia; a cognofobia; a assistenciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da mediocrização conscienci-

al; a síndrome do ph.Deus; a superação da síndrome de Gabriela; a erradicação da síndrome da 

despriorização existencial. 

Maniologia: a megalomania; a tiranomania; a egomania; a nosomania; a sofismomania; 

a teomania. 

Mitologia: a queda dos mitos milenares; o mito da verdade absoluta; o mito da escola 

da vida; o mito do impossível; o mito da inquestionabilidade. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a criticoteca; a analiticoteca; a argumentoteca; a curioso-

teca; a cognoteca; a autocriticoteca; a recinoteca; a reeducacioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Questionologia; a Descrenciologia; a Criticologia; a Discerni-

mentologia; a Pesquisologia; a Mentalsomatologia; a Autodecidologia; a Neopensenologia; a Au-

torreflexologia; a Autorrecinologia; a Autorrecexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin lúcida; a conscin neofílica; a cons-

cin-cobaia; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o perguntador; o questionador; o pesquisador; o cientista; o experimen-

tador; o curioso; o averiguador; o esmiuçador; o esquadrinhador; o estudioso; o observador; o de-

tetive; o exemplarista; o semperaprendente.  

 

Femininologia: a perguntadora; a questionadora; a pesquisadora; a cientista; a experi-

mentadora; a curiosa; a averiguadora; a esmiuçadora; a esquadrinhadora; a estudiosa; a observa-

dora; a detetive; a exemplarista; a semperaprendente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapi-

ens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens lo-

gicus; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens cosmoethi-

cus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: questionamento pesquisístico superficial = o apressado, gerando resulta-

dos incipientes; questionamento pesquisístico profundo = o minucioso, promovendo resultados te-

áticos. 

 

Culturologia: a cultura do omniquestionamento; a cultura do autopragmatismo pesqui-

sístico; a cultura evolutiva do desenvolvimento cognitivo constante; a cultura da reciclagem in-

traconsciencial; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autorreflexologia; a cultura da oti-

mização evolutiva. 
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Memorandologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 questionamentos referentes aos temas do Memorando presente no Tertuliarium, visando  

o aprofundamento pesquisístico: 

01. Autabsolutismologia. Qual a excelência da autodeterminação evolutiva pessoal? 

02. Autocosmoeticologia. Qual a excelência dos ortopensenes pessoais? 

03. Autocosmovisiologia. Qual a excelência das autocognições evolutivas? 

04. Autodescrenciologia. Qual a excelência do interesse autevolutivo teático? 

05. Autodespertologia. Qual a excelência de autorrefratariedade assistencial? 

06. Autodiscernimentologia. Qual a excelência da autossabedoria vivenciada? 

07. Autofiexologia. Qual a excelência da autovivência da projetabilidade lúcida? 

08. Autoimperturbabilidade. Qual a excelência das autoturbulências domadas? 

09. Autorganizaciologia. Qual a excelência da planificação da própria existência? 

10. Autotaquirritmologia. Qual a excelência da autocompetência laboral evolutiva? 

11. Autotransafetividade. Qual a excelência da autoconsciencialidade cosmoética? 

12. Pré-Intermissiologia. Qual a excelência da autoliderança interassistencial? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o questionamento pesquisístico, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

02.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autocriticidade  paraterapêutica:  Autoparaterapeuticologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisa  inarredável:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Autoquestionamento  lúcido:  Autoquestionologia;  Homeostático. 

06.  Cientista  reciclante:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

07.  Curiosologia:  Autopesquisologia;  Neutro. 

08.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático.  

09.  Ferramenta  de  análise:  Autopesquisologia;  Neutro. 

10.  Garimpagem  interlocutória:  Coloquiologia;  Neutro. 

11.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

12.  Omniquestionamento:  Pesquisologia;  Neutro. 

13.  Pergunta  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

14.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático.  

 

NO  UNIVERSO  PESQUISÍSTICO,  FREQUENTEMENTE  EN-
CONTRAMOS  MAIS  PERGUNTAS  DIFÍCEIS  E  MENOS  RES-
POSTAS  FÁCEIS.  A  ABORDAGEM  QUESTIONADORA  ÚTIL  

REQUER  PERSISTÊNCIA  INVESTIGATIVA  CONTINUADA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de formular perguntas em prol da 

produtividade de pesquisas e gescons? Vem obtendo proveitos evolutivos com o emprego auto-

consciente dos questionamentos pesquisísticos? 

 
Bibliografia  Específica: 
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Q U I E T U D E    A U T O P E N S Ê N I C A  
( A U T O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A quietude autopensênica é a condição de a conscin, homem ou mulher, 

manter-se em estado de acalmia íntima no ato de pensar, sentir e agir, sobrepairando a autorreali-

dade intraconsciencial, as realidades e as pararrealidades do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra quietude vem do idioma Latim, quiées, quiétis “repouso, calma”. 

Surgiu em 1553. O termo pensamento deriva também do idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar, 

formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O vocábu-

lo sentimento procede igualmente do idioma Latim, sentimentum, sob a influência do idioma 

Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conheci-

mento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom 

senso”. Surgiu no Século XIV. A palavra energia provém do idioma Francês, energie, derivada 

do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Apareceu no Sécu-

lo XVI. 

Sinonimologia: 1.  Serenidade autopensênica. 2.  Tranquilidade autopensênica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo quietude: 

aquietação; aquietador; aquietadora; aquietar; inquieta; inquietação; inquietador; inquietado-

ra; inquietante; inquietar; inquieto; inquietude; irrequieta; irrequietação; irrequieto; irrequietu-

de; quiescente; quieta; quietação; quietar; quietarrão; quiete; quietez; quieteza; quietismo; quie-

tista; quietístico; quieto; quietura. 

Neologia. As 4 expressões compostas quietude autopensênica, quietude autopensênica 

momentânea, quietude autopensênica intermitente e quietude autopensênica integral são neolo-

gismos técnicos da Autopensenologia. 

Antonimologia: 1.  Irrequietude autopensênica. 2.  Ruído autopensênico. 3.  Impaciência 

autopensênica. 

Estrangeirismologia: a peace of mind pessoal; o must-have recomendado nas práticas 

bioenergéticas aplicadas à acuidade parapsíquica interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à eutimia pensênica. 

Coloquiologia: o ato de deixar o barco correr, a onda passar e o mar se acalmar; a al-

ma leve; a cabeça fria; o coração tranquilo. 

Citaciologia. Eis pensamento relativo ao tema, expresso na antiga China pelo filósofo 

Lao-Tsé (604–531 a.e.c.): – Poucos homens, aqui na Terra, sabem do segredo do ensinamento 

sem palavras e do poder do agir pelo não agir. 

Ortopensatologia: – “Autopensenes. Somente os autopensenes pacientes são capazes 

de levar a conscin à retilinearidade pensênica”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a quietude autopensênica; o holopensene pessoal da tábula rasa; o silên-

cio pensênico; a observação cosmoetificadora da autopensenidade; a oxigenação do holopensene 

pessoal em meio à agitação da vida; o autodesvencilhamento de pressões holopensênicas mesoló-

gicas; a flexibilidade pensênica; o autocontrole do fluxo pensênico; os exercícios de prática mind-

fulness oportunizando a fixação da quietude autopensênica; a necessidade de dissipação do pa-

drão da fôrma holopensênica da mente irrequieta; o autodiagnóstico de nuanças da estrutura pen-

sênica; a autoconscientização de elucubrações pensênicas vãs; a constatação de retropensenes in-

sistentes e inextricáveis; a retropensenidade; o peso de subpensenes sorrateiros; a subpensenida-

de; a autodinamização das manifestações pensênicas; a possibilidade de reparo da autorretilineari-
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dade da pensenização; a qualificação da fôrma holopensênica pessoal; a evitação de xenopense-

nes; a xenopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; a autossustentação holossomática requerida para manter o re-

manso autopensênico nas dimensões intra e extrafísicas. 

 

Fatologia: o silêncio do pensamento; o serenismo pessoal; a sanificação da emoção;  

o autodesprendimento cosmoético permitindo o impertúrbio; a construção do clima de tranquili-

dade na vida diuturna; o retalhamento de confusões mentais; o autempenho na manutenção da 

constância do estado de ânimo sadio; o autencontro intraconsciencial pela Conscienciometrologia, 

desanuviando as inquietudes; os cuidados somáticos na prevenção e controle da ansiedade e do 

estresse; a investigação das condições somáticas nos sintomas de fadiga e dificuldade de concen-

tração; o vínculo entre alimentação e transtornos do equilíbrio holossomático da consciência pre-

disposta; a deficiência de vitaminas; o excesso da ingestão de cafeína; a prática regular de exercí-

cios físicos e relaxamento holossomático; o autocontrole do instinto animal; a influência das evo-

cações; a dissolução das intrusões; os recursos conscienciológicos dissuadindo o ato de deixar-se 

conduzir pelo subcérebro abdominal; os cuidados com a saúde emocional; o autenfrentamento das 

contrariedades, mantendo o eixo da consciencialidade; a prevenção da exacerbação psicossomáti-

ca obstrutora do estado de autapaziguamento; a busca de saída do turbilhão emocional; a emersão 

de preocupações latentes no momento de relaxe; os extravasamento de recalques no relaxamento 

psicofisiológico; os episódios de euforia; os choros convulsivos; as flutuações de humor; os cui-

dados com a manutenção da sanidade mental; a dedicação a atividades de utilização dos atributos 

mentaissomáticos; o ato de a consciência manter-se inteira no aqui-agora; a compreenção das va-

cilações em face aos estressamentos da existência diária; a lucidez quanto à gravitação entre  

a constância e a instabilidade avassaladora; a racionalidade diante de paixões obnubiladoras do 

juízo crítico; a emoção dominada, sem recalques; a autocientificidade na análise da atravanca au-

toimposta pela crença em perigos do parapsiquismo; a atenção focada no momento presente;  

o surgimento da inspiração a partir da quietude íntima; a experiência no Programa de Aceleração 

da Desperticidade (PROAD); o primado dos sentimentos elevados; o raiar da serenidade. 

 

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

gética; os cuidados energossomáticos na autoprofilaxia dos distúrbios da inquietação; a seriedade 

na prática da tenepes; a blindagem energética consciencial; o autencapsulamento energético;  

a perquirição parapsíquica a partir do silêncio intraconsciencial; a agudização das parapercepções 

energéticas; a ampliação da capacidade de autoperscrutação paraperceptiva; a identificação de su-

tilezas no mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desabrochamento e refi-

namento parapsíquico; a predisposição para autovivências do parapsiquismo intelectual; o desen-

volvimento do autoparapercepção impressiva; a ampliação da telepatia; a manutenção da homeos-

tase holossomática a partir do autodiagnóstico dos traços faltantes; o descortino de parapercep-

ções inusitadas na Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico; as experiências 

parapsíquicas propiciadas no curso Pangrafologia Verbetológica, promovido pela Associação In-

ternacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a abertura propí-

cia ao vislumbre de paraconexão com a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-autodisponibilidade prévio à instauração da au-

totranquilidade; o sinergismo quietude pensênica–autoparapsiquismo. 

Principiologia: os princípios da sanidade física e mental; o princípio da descrença (PD) 

aplicado aos autexperimentos; o princípio cosmoético de reconhecer as dificuldades e os limites 

conscienciais; o princípio da autodeterminação evolutiva, devagar e sempre; a aplicação do prin-

cípio pessoal de fazer o melhor do melhor possível; o princípio de repelir o autassédio quando ao 

primeiro sinal dele; o princípio de revisão dos autopensenes. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando a autorreciclagem prio-

ritária. 

Teoriologia: a teoria do autodomínio consciencial aplicada à vivência amadurecida do 

equilíbrio da consciência perante si mesma; a teoria conscienciológica do pensene, aplicada com 

predominância no pen; a teoria das pesquisas parapsíquicas. 

Tecnologia: a técnica da concentração na respiração promovendo acalmia para a rela-

xação; as técnicas conscienciométricas aplicadas para compreensão da estrutura intraconscienci-

al; a compreensão da técnica do confor dos traços conscienciais; a técnica da desdramatização 

do trafar; a técnica do mapeamento dos atributos conscienciais; a técnica da autodescondiciona-

mentometria; o autodiagnóstico aferido na técnica do centramento intraconsciencial; a autaceita-

ção a partir da técnica de identificação do perfil consciencial; as técnicas de desenvolvimento do 

parapsiquismo lúcido. 

Voluntariologia: o exercício do voluntariado tarístico nas Instituições Conscienciocên-

tricas (ICs) aviventando o autodiagnóstico de equívocos intraconscienciais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencio-

metrologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório consciencio-

lógico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Serenologia (Serenarium); 

o laboratório conscienciológico Pacificarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autodis-

cernimentologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia;  

o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: a autoconscientização quanto aos efeitos do descuido com a autopensenida-

de; os efeitos evolutivos da introspecção lúcida; os efeitos autassediadores decorrentes da falta 

de atenção à patopensenidade; os efeitos da manifestação precipitada na emissão de opinião sem 

juízo crítico; os efeitos do desassossego íntimo nas práticas bioenergéticas; o efeito de não se su-

cumbir à autocorrupção pensênica; o efeito amplificador da consciencialidade perante a acalmia 

íntima nas interações interdimensionais. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses nas práticas autorreflexivas; as recins 

desencadeadas a partir da constatação de parassinapses ultrapassadas. 

Ciclologia: o ciclo virtuoso acalmia íntima–acesso a neoideias avançadas; a sintonia ao 

fluxo do ciclo auscultar-atuar. 

Enumerologia: a desopressão dos autocondicionamentos; a desopressão do conceito de 

a aquietação ser sempre ruim; a desopressão de pensamentos anticosmoéticos arraigados; a deso-

pressão da apropriação de energias conscienciais daninhas; a desopressão de autocomocionalis-

mos; a desopressão do automatismo de reagir rápido; a desopressão da necessidade do controle 

para tudo estar bem. 

Binomiologia: o binômio inquietação com o superficial–evasão do essencial; o binômio 

quietude autopensênica–dinamização evoluciogênica; o binômio serenização pensênica–senti-

mento elevado. 

Interaciologia: o favorecimento à acuidade nas interações conscienciais; a confluência 

positiva para a interação assistente-assistidos. 

Crescendologia: o crescendo minutos–horas–dias–vida inteira na duração da penseni-

dade autodirecionada; o crescendo autocontrole–direcionamento interassistencial exitoso.  

Trinomiologia: a sobreposição do trinômio atenção-concentração-observação aos hábi-

tos de atitudes desorganizadas. 

Polinomiologia: o polinômio relaxar o soma–serenizar as emoções–silenciar os pensa-

mentos–concentrar-se nas energias conscienciais, enquanto ação-base da quietude autopensênica. 

Antagonismologia: o antagonismo inquietude / autovigilância; o antagonismo ansieda-

de / perseverança; o antagonismo neofobia / abertismo consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autaquietação ser recurso de condução à autexpansão 

consciencial. 
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Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei do maior esforço aplicada à au-

tocontenção dos ímpetos psicomotores. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a silenciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da dispersão; a remissão da síndrome da pres-

sa; a vitória na superação da síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a autassediomania; a mania de ruminação mental. 

Mitologia: a identificação de megamitos dissimulados, presentes na autopensenidade. 

Holotecologia: a analiticoteca; a apriorismoteca; a autocriticoteca; a conscienciometro-

teca; a consciencioteca; a disciplinoteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensenologia; a Holossomatologia; a Mentalsomatologia; 

a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autenganologia; a Psicossomatologia; a Ener-

gossomatologia; a Parafenomenologia; a Somaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin caladona; a conscin irrequieta; a cons-

cin determinada; a conscin cosmovisiológica; a conscin autorreflexiva; a conscin mentalsomática; 

a conscin interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto; o ser Serenão. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o conviviólogo; o duplista; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o inversor 

existencial; o pacificador; o parapercepciologista; o pesquisador; o proexista; o projetor conscien-

te; o reciclante existencial; o reeducador; o sensitivo; o sistemata; o tenepessista; o tertuliano;  

o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a cognopolita; 

a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a con-

vivióloga; a duplista; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a inversora exis-

tencial; a pacificadora; a parapercepciologista; a pesquisadora; a proexista; a projetora consciente; 

a reciclante existencial; a reeducadora; a sensitiva; a sistemata; a tenepessista; a tertuliana;  

a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autopensenisator; o Homo sapiens autoperceptor; o Ho-

mo sapiens euthymicus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens omniperquisitor; 

o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens paciens; o Homo sapiens pacificator; o Homo 

sapiens plenus; o Homo sapiens sanus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: quietude autopensênica momentânea = a manutenção cosmoética de au-

topensenes tranquilizados, de modo pontual, durante a prática de atividade específica predispon-

do-se para a assistência; quietude autopensênica intermitente = a conservação cosmoética da pen-

senidade sem ruídos, de modo crescente, no decorrer das atividades da rotina diária, dispondo-se 

à teática interassistencial; quietude autopensênica integral = a sustentação cosmoética da ortopen-

senidade, imperturbável, interassistencial, plena em todas as manifestações pessoais. 

 

Culturologia: a cultura autoconscienciométrica; a superação da cultura do barulho pen-

sênico; a cultura do aditamento mentalsomático; o sobrepujamento da cultura do comocionalis-

mo; a cultura da Cosmoética Destrutiva; a cultura do autodesprendimento cosmoético; a cultura 

evoluciogênica. 
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Caracterologia. Em consonância à Autodiscernimentologia, a quietude autopensênica se 

caracteriza em manifestação consciencial de índole pró-evolutiva, por exemplo, notadamente con-

traposta ao estado de apatia, o quietismo de carárater nosográfico, retrator do dinamismo da evo-

lutividade da consciência. 

 

Tabelologia. Atinente à Contrapontologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 ca-

racterísticas do quietismo autorrepressor em confronto à quietude autopensênica: 

 

Tabela  –  Contrapontos:  Quietismo  Autorrepressor  /  Quietude  Autopensênica 

 

N
os

 Quietismo  Autorrepressor Quietude  Autopensênica 

1. Afugentamento consciencial; evasão 
Engajamento consciencial: ortopri-

orização  

2. Alienação do contexto; alheamento Integralização ao meio; atilamento 

3. Ausência de interação; timidez Percuciência na interação; despertez 

4. Condição autestacionária: remancho  Situação autevolucionária: avanço 

5. Fechadismo consciencial; malestar  Abertismo consciencial; bem-estar 

6. Imobilidade forçada: inércia Sagacidade legitimada: solércia 

7. Reação psicossomática: anticura Ação mentalsomática: autocura 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a quietude autopensênica, indicados para a expansão das 

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

01.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Antidispersividade  cotidiana:  Rotinologia;  Neutro. 

03.  Apreço  pela  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Egocentrismo  ansioso:  Egologia;  Nosográfico. 

09.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

11.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

12.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

13.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Silenciofilia:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Tranquilidade:  Serenologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  AUTOLÚCIDA  PARA  O  VALOR  DA  QUIETUDE  

AUTOPENSÊNICA  NO  DESEMPENHO  DO  PARAPSIQUISMO  

INTERASSISTENCIAL,  EMPENHA-SE  PARA  AMPLIÁ-LA  NAS  

LIDES  COTIDIANAS,  ANGARIANDO  PROVEITO  EVOLUTIVO. 
 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18710 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como avalia a própria suportabilidade de quietu-

de autopensênica? Quais ações teáticas vem aplicando em prol da serenidade íntima nas tarefas 

interdimensionais, no labor da vida intrafísica e nas atividades interdimensionais?  
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Q U I N H E N T O S    V E R B E T Ó G R A F O S  
( MA X I P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. Os quinhentos verbetógrafos são o grupo de conscins, homens e mulheres, 

coautoras de verbetes técnicos da Enciclopédia da Conscienciologia, compondo a megagescon 

grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), em consonância 

com a Maxiproexologia e a Pararreurbanologia Planetária. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra quinhentos deriva do idioma Latim, quingenti, “quinhentos”, de 

quinque, “cinco”, e centum, “cem”. Apareceu no Século XV. O vocábulo verbo procede igual-

mente do idioma Latim, verbum, “palavra; vocábulo; termo; expressão”, opondo-se a res, “coisa; 

realidade”. Surgiu em 1279. O sufixo ete, “diminutivo”, apareceu no Século XV. O termo verbete 

surgiu em 1881. O elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphé, “escrita; es-

crito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Quinhentos coautores da Enciclopédia da Conscienciologia. 2.  Qui-

nhentos neoenciclopedistas. 3.  Quinhentos verbetistas da Conscienciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo quinhentos: 

quinhentão; quinhentúplice; quingentésima; quingentésimo; quingêntupla; quingentúplice; quin-

gêntuplo; quinhêntupla; quinhêntuplo. 

Neologia. As duas expressões compostas 500 verbetógrafos pioneiros e 500 verbetógra-

fos consecutivos são neologismos técnicos da Maxiproexologia. 

Antonimologia: 1.  Grupo fechado de verbetógrafos. 2.  Elenco reduzido de verbetógra-

fos. 3.  Verbetógrafo único. 

Estrangeirismologia: as coulisses multidimensionais compondo o elenco e o enredo da 

Enciclopédia da Conscienciologia; o melting pot holobiográfico neoenciclopediológico; o pool 

de agentes diversificados da tares; o improvement cognitivo dos 500 verbetógrafos; o breaktrough 

mentalsomático grupal; o upgrade evolutivo coletivo; o poutpourri de conscienciólogos e inter-

missivistas; o cardápio de Elders; a condição hors concour do propositor e organizador da Enci-

clopédia da Conscienciologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoinserção maxiproexológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Neoenciclopedio-

grafologia: êxito maxiproéxico. 

Ortopensatologia: – “Enciclopediologia. A Enciclopédia da Conscienciologia é me-

garrevezamento grupal, repositório amplo de conceitos sobre a evolução da consciência nesta 

dimenin”. “Quem participa da composição dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, na 

condição de conscin verbetógrafa, possui um item a mais, positivo, na Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP)”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Enciclopediologia; o holopensene pessoal da 

verbetografia; o holopensene da megagescon grupal; o holopensene pessoal do paradever inter-

missivista; o holopensene da Autorrevezamentologia Lúcida; o materpensene da Associação In-

ternacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); as especialidades 

verbetográficas expressando o holopensene grupal dos verbetógrafos; o materpensene tarístico 

verbetográfico expressando o posicionamento dos verbetógrafos em geral; o estilo do verbetógra-

fo expresso no materpensene de cada verbete; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade grupal; os ortopense-
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nes; a ortopensenidade coautoral dos 500 verbetógrafos; a força holopensênica da obra 500 Ver-

betógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Fatologia: o verbetorado quinhêntuplo; a força atratora dos 2.019 verbetes publicados 

pelo propositor e organizador da Enciclopédia da Conscienciologia; a convocação franca e gene-

rosa aos voluntários da Conscienciologia; a expressão evolutiva, qualitativa e quantitativa dos 500 

verbetógrafos; o exemplário neoenciclopediológico; o amplo leque holobiográfico compondo  

o universo dos 500 verbetógrafos; a diversidade de perfis; a diversidade de motivos; a di-

versidade de interesses; a diversidade de traços de personalidade; a diversidade de retrovivências; 

a diversidade de bagagem cognitiva; a diversidade de atributos conquistados; a análise enciclope-

diológica coletiva; a singularidade da FEP de cada verbetógrafo; as possibilidades de categoriza-

ções grupais; a ampliação da intercompreensão grupal; as especificidades interassistenciais;  

a conscienciometria enciclopedista; a síntese enciclopediométrica momentânea; a síntese grafo-

pensênica da maxiproéxis grupal; o ineditismo terrestre; a análise das 500 conscins-cobaias 

verbetógrafas; a condição do autor-organizador da Enciclopédia da Conscienciologia enquanto 

conscin-cobaia-mor da Conscienciologia; a responsabilidade proexológica; a Legadologia Cogni-

tiva; a Interassistenciologia Enciclopediológica; o palco verbetográfico estrelado pelos 500 verbe-

tógrafos; a autossuperação evolutiva; o Tertuliarium enquanto vitrine interdimensional dos inter-

missivistas; o autexemplarismo junto à reurbin planetária; a teaticidade do megaprojeto intelec-

tual da CCCI; os ensaios teáticos da Pré-Intermissiologia a partir da autoliderança evolutiva ver-

betográfica; o Programa Verbetografia (ENCYCLOSSAPIENS); as produções verbetográficas 

dos 500 primeiros verbetógrafos revisadas e publicadas diariamente, totalizando 1.498 verbetes 

defendidos (Data-base: 12.08.2015); o senso de paradever cumprido temporariamente; o lança-

mento do livro 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, no Tertuliarium, em 

20.12.2015; a prospectiva das próximas edições; a redação interminável, grupal e antológica da 

Enciclopédia da Conscienciologia; a Retribuiciologia Verbetográfica. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; os campos bioenergéticos interassistenciais em prol da verbetogra-

fia; o amparo extrafísico de função grupal; a paracerebralidade; as sincronicidades multidimensio-

nais; a holobiografia individual enriquecida pelo contexto grupal; a Parelencologia dos 500 verbe-

tógrafos; a estreia do autorrevezamento lúcido em grupo evolutivo homeostático; as hipóteses dos 

vasos comunicantes holobiográficos; a megacápsula do tempo; o mostruário multidimensional do 

megaprojeto da reurbex; a utilização evolutiva da autobagagem holobiográfica; os frutos evoluti-

vos grupais do Curso Intermissivo (CI); a comunex Interlúdio; o intercâmbio dimensão intrafísi-

ca–dimensão extrafísica; o planejamento proexológico pré-ressomático fundamentado no saldo da 

FEP; a amplitude evolutiva da megagescon grupal da CCCI; o entrosamento holobiográfico dos 

verbetógrafos fortalecendo o autorrevezamento multiexistencial grupal; a coautoria dos 500 ver-

betógrafos fixando o processo evolutivo da Reurbexologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a verbetografia potencializando o sinergismo maxiproéxico grupal. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) verbetografado. 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos. 

Tecnologia: as técnicas de autodesassédio da Enciclopédia da Conscienciologia en-

quanto esforço de traduzir, nesta dimensão, os Cursos Intermissivos. 

Voluntariologia: o voluntariado dos enciclopedistas nas diversas Instituições Conscien-

ciocêntricas (ICs); a totalidadade dos voluntários da ENCYCLOSSAPIENS integrando o grupo 

dos 500 verbetógrafos. 

Laboratoriologia: a Enciclopediologia Conscienciológica enquanto laboratório cons-

cienciológico grupal. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Enciclopedistas da Conscienciologia; o Colégio 

Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível dos Evolu-

ciólogos; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos da autoinclusão verbetográfica na FEP; os efeitos práticos das 

excelências da conscin verbetógrafa; os efeitos das minibiografias dos verbetógrafos nas futuras 

retrocognições sobre a vida atual; os efeitos da depuração intraconsciencial na transformação 

planetária nesta Era da Reurbex. 

Neossinapsologia: as neossinapses consolidadas a partir das paraneossinapses inter-

missivistas. 

Ciclologia: o ciclo primeiro verbetógrafo–quingentésimo verbetógrafo. 

Enumerologia: os 500 perfis diferenciados; os 500 estilos personalizados; os 500 posi-

cionamentos defendidos; os 500 labcons explicitados; os 500 desafios publicados; os 500 miniê-

xitos proéxicos; os 500 exemplos reurbanológicos. 

Binomiologia: o binômio Pararreurbanologia-Neoenciclopediologia; o binômio singu-

laridade-diversidade; o binômio verbetógrafo-verbete; o binômio autenciclopédia-heterenciclo-

pédia; o binômio minipeça-maximecanismo; a exigência do binômio escrita-defesa do verbete. 

Paradoxologia: o paradoxo de o verbete ser de autoria individual e compor megages-

con grupal; o paradoxo do estilo singular do verbetógrafo expresso na chapa verbetográfica;  

o paradoxo do trabalho sisifístico evolutivo. 

Interaciologia: a interação das gerações de intermissivistas verbetógrafos. 

Crescendologia: o crescendo autoria única–coautoria quingêntupla. 

Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-policarma. 

Polinomiologia: o polinômio coesão-coerência-consistência-policarmalidade; o polinô-

mio Pararreurbanologia–Transmigraciologia–Conscienciologia–Cursos Intermissivos–Comunex 

Pandeiro–Cognópolis–Interlúdio–Enciclopédia da Conscienciologia. 

Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à megagescon grupal; as leis do Paradireito. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Pararreurbanologia; a Megagesconologia;  

a Neoenciclopediografologia; a Verbetografologia; a Enciclopediologia; a Grupocarmologia;  

a Gruporrevezamentologia; a Intermissiologia; a Recexologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: os 500 verbetógrafos; a conscin intermissivista; a conscin enciclopedista;  

a consciex amparadora de função; a consciex Zéfiro. 

 

Masculinologia: o administrador; o advogado; o arquiteto; o artista; o assistente social; 

o bibliotecário; o biólogo; o contador; o economista; o cientista social; o comunicólogo; o desig-

ner; o educador; o educador físico; o enfemeiro; o engenheiro; o agrônomo; o estudante; o farma-

cêutico; o filósofo; o fisioterapeuta; o físico; o fonoaudiólogo; o geógrafo; o geólogo; o gestor;  

o historiador; o informata; o jornalista; o linguista; o matemático; o médico; o musicista; o nutri-

cionista; o oficial; o pedagogo; o psicólogo; o sociólogo; o técnico; o tecnólogo; o turismólogo;  

o tradutor; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o verbetógrafo; o evolu-

ciólogo Transmentor; o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a administrador; a advogada; a arquiteta; a artista; a assistente social;  

a bibliotecária; a bióloga; a contadora; a economista; a cientista social; a comunicólogo; a desig-

ner; a educadora; a educadora física; a enfemeira; a engenheira; a agrônoma; a estudante; a far-

macêutica; a filósofa; a fisioterapeuta; a física; a fonoaudióloga; a geógrafa; a geóloga; a gestora; 

a historiadora; a informata; a jornalista; a linguista; a matemática; a médica; a musicista;  

a nutricionista; a oficial; a pedagoga; a psicóloga; a socióloga; a técnica; a tecnóloga; a turismólo-
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ga; a tradutora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a verbetógrafa;  

a amparadora Rose Garden; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens interassistens; o Ho-

mo sapiens tenepessista; o Homo sapiens maxiproexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: 500 verbetógrafos pioneiros = o primeiro grupo do verbetorado quin-

gêntuplo, compondo 5 centenas de coautores da Enciclopédia da Conscienciologia; 500 verbetó-

grafos consecutivos = o segundo grupo do verbetorado quingêntuplo, compondo 1.000 coautores 

da Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a Paraculturologia Reeducativa. 

Caracterologia. Segundo a Conscienciografologia, eis, em ordem alfabética, 16 caracte-

rísticas da Perfilologia dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia pioneiros 

(Data-base: 31.08.2015), conforme as minibiografias publicadas na obra homônima: 

01. Autorado: 49 autores; 88 coautores. 

02. Docência: 422 professores de Conscienciologia. 

03. Epicentrismo: 34 epicons. 

04. Graduação: 28 doutores; 102 mestres; 229 especialistas. 

05. Idade até 15 anos: 2 ressomados a partir do ano 2.000. 

06. Idade entre 16 e 25 anos: 15 ressomados na década de 90. 

07. Idade entre 26 e 35 anos: 73 ressomados na década de 80. 

08. Idade entre 36 e 45 anos: 146 ressomados na década de 70. 

09. Idade entre 46 e 55 anos: 139 ressomados na década de 60. 

10. Idade entre 56 e 65 anos: 83 ressomados na década de 50. 

11. Idade entre 66 e 75 anos: 39 ressomados na década de 40. 

12. Idade entre 76 e 85 anos: 5 ressomados na década de 30. 

13. Nacionalidade: 13 estrangeiros (7 países); 487 brasileiros. 

14. Radicação na Cognópolis Foz: 310 cognopolitas. 

15. Sexossomática: 192 androssomas; 308 ginossomas. 

16. Tenepessismo: 426 tenepessistas. 

 

Elencologia. Sob a ótica da Verbetologia, além do propositor e organizador da obra, 

Waldo Vieira (1932–2015), eis, na ordem alfabética, as iniciais e os nomes dos 500 verbetógrafos 

pioneiros, publicados no texto da Enciclopédia da Conscienciologia: 

01. A. A. – Arlindo Alcadipani (1945–). 

02. A. A. A. – Aurea Andriolo (1968–). 

03. A. A. G. – Antônio Augusto Amaral (1996–). 

04. A. A. L. – André Lima (1973–). 

05. A. A. M. – Amanda Miranda (1981–). 

06. A. B. – Aline Bittencourt (1966–). 

07. A. B. D. – Alexandre Daibert (1984–). 

08. A. B. N. – Ângela Balzano Neves (1963–). 

09. A. B. O. – Amy Bello (1951–). 

10. A. C. – Alba Cardoso (1973–). 

11. A. C. A. – Alcir Alves (1959–). 

12. A. C. C. – Alexandre Carloni (1968–). 

13. A. C. D. – Álvarez Dantas (1975–). 

14. A. C. G. – Adriana Chalita (1975–). 

15. A. C. J. – Acyr Campos (1962–). 
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16. A. C. P. – Ana Cláudia Prado (1965–). 

17. A. C. V. – Anne-Catrin Vogt (1968–). 

18. A. D. – Adelino Denk (1963–). 

19. A. D. N. – Aline Niemeyer (1972–). 

20. A. F. – Antonio Fontenele (1948–). 

21. A. F. M. – Ana Flávia Magalhães (1971–). 

22. A. F. S. – Augusto Santos (1948–). 

23. A. G. – Alzira Gesing (1957–). 

24. A. G. A. – Albert Alves (1975–). 

25. A. G. C. – Arina Cardoso (1952–). 

26. A. I. A. – Aline Izidoro (1980–). 

27. A. I. C. – Ana Isabel Cardoso (1960–). 

28. A. J. – Almir Justi (1966–). 

29. A. K. – Adriana Kauati (1970–). 

30. A. K. A. – Keiko Asaoka (1959–). 

31. A. L. – Adriana Lopes (1965–). 

32. A. L. D. – Ana Luiza Rezende (1970–). 

33. A. L. G. – Allan Gurgel Amaral (1970–). 

34. A. L. R. – Adriana Rocha (1966–). 

35. A. M. – Anália Maia (1949–). 

36. A. M. A. – Anna Maria Araújo (1949–). 

37. A. M. B. – Alexandre Balthazar (1970–). 

38. A. M. G. – Aride Guinalli (1961–). 

39. A. M. N. – Alessandra Nascimento (1971–). 

40. A. M. S. – Alexander Steiner (1969–). 

41. A. N. – Alexandre Nonato (1978–). 

42. A. N. M. – Ailton Maia (1964–). 

43. A. O. – Arissa Onishi (1997–). 

44. A. O. D. – Alexandre Dung (1970–). 

45. A. P. – Antonio Pitaguari (1957–). 

46. A. P. B. – Anibal Bentes (1966–). 

47. A. P. F. – Aparecida Polastre (1946–). 

48. A. P. G. – André Petry Gonçalves (1988–). 

49. A. P. S. – Adriane Pereira (1970–). 

50. A. P. W. – Ana Paula Wauke (1978–). 

51. A. Q. – Aparecida Quintão (1961–). 

52. A. Q. S. – André Quites (1973–). 

53. A. R. – Ana Maria Rocha (1958–). 

54. A. R. L. – Anália Lopes (1980–). 

55. A. S. – Ana Seno (1960–). 

56. A. S. A. – Andréia Almeida (1974–). 

57. A. S. C. – Adélio Conter (1966–). 

58. A. S. H. – André Shataloff (1972–). 

59. A. S. L. – Amin Lascani (1954–). 

60. A. S. S. – Ana de Sena (1949–). 

61. A. Z. – Alexandre Zaslavsky (1975–). 

62. B. F. C. – Bruno Camargo (1979–). 

63. B. M. – Bárbara Maia (1985–). 

64. B. R. – Bianca Rogoski (1989–). 

65. B. T. – Beatriz Tenius (1948–). 

66. C. A. – Cristina Arakaki (1967–). 

67. C. A. B. – Carla Basile (1963–). 

68. C. B. – Cristina Bassanesi (1952–). 
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69. C. B. M. – Conceição Maia (1963–). 

70. C. C. – Cathia Caporali (1977–). 

71. C. C. C. – Cirleine Couto (1978–). 

72. C. E. V. – Clara Emilie Boeckmann (1970–). 

73. C. F. – Cristiane Ferraro (1972–). 

74. C. G. – Cirlei Gurgel (1972–). 

75. C. G. C. – Cesar Cordioli (1972–). 

76. C. G. F. – Carina Freire (1979–). 

77. C. G. P. – Caio Polizel (1976–). 

78. C. G. S. – Cilene Gomes (1959–). 

79. C. H. – Cristina Heppner (1966–). 

80. C. H. R. – Christian Rodrigues (1983–). 

81. C. I. M. – Cesar Machado (1976–). 

82. C. L. – Cristina Visintin (1963–). 

83. C. L. M. – Cláudia Miranda (1962–). 

84. C. L. O. – Cecília Oderich (1977–). 

85. C. L. R. – Cleverson Rachadel (1977–). 

86. C. M. – Cláudio Monteiro (1968–). 

87. C. M. A. – Cristiane Aranda (1968–). 

88. C. N. – Cida Nicolau (1959–). 

89. C. P. – Christovão Peres (1965–). 

90. C. P. A. – Cínthia Alves (1982–). 

91. C. R. – Carla Rocha (1971–). 

92. C. R. F. – Celso Fior (1956–). 

93. C. R. G. – Carla Galdino (1972–). 

94. C. R. P. – Crísala Peres (1965–). 

95. C. S. – Cícero Schünemann (1968–). 

96. C. T. – Carla Thomasi (1984–). 

97. D. B. T. – Daniel Bertolucci (1986–). 

98. D. D. – Dulce Daou (1956–). 

99. D. F. – Djalma Fonseca (1963–). 

100. D. F. M. – Dirceia Freitas (1958–). 

101. D. H. M. – Douglas Montenegro (1984–). 

102. D. L. C. – Delmara Castanheira (1953–). 

103. D. L. G. – Diogo Guerreiro (1984–). 

104. D. L. S. – Diego Lopes (1987–). 

105. D. P. – Denise Paro (1970–). 

106. D. R. – Dayane Rossa (1975–). 

107. D. T. M. – Danniela Miari (1965–). 

108. D. T. P. – Douglas Penna (1983–). 

109. D. V. B. – Deivid Vieira Braz (1991–). 

110. D. Z. B. – Diana Bergonzini (2001–). 

111. E. A. – Eliane Amarante (1961–). 

112. E. A. P. – Eduardo Azevedo (1969–). 

113. E. B. – Everaldo Bergonzini (1963–). 

114. E. B. M. – Emanuel Maia (1988–). 

115. E. C. – Eliane Cardoso (1954–). 

116. E. C. B. – Edison Cambraia (1956–). 

117. E. C. Q. – Ellen Quintela (1977–). 

118. E. D. – Eucárdio Derrosso (1944–). 

119. E. D. C. – Edson Corazza (1952–). 

120. E. E. – Eliana Esquiante (1965–). 

121. E. E. B. – Ernani Brito (1968–). 
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122. E. E. V. – Eduardo Vicenzi (1956–). 

123. E. J. R. – Ermania Ribeiro (1967–). 

124. E. L. C. – Eduardo Catalano (1973–). 

125. E. L. N. – Estela Leal (1981–). 

126. E. M. – Eduardo Martins (1973–). 

127. E. M. B. – Eduardo Bortoleto (1981–). 

128. E. M. M. – Eliana Manfroi (1962–). 

129. E. M. P. – Eliane de Pinho (1970–). 

130. E. M. S. – Eliane Stédile (1962–). 

131. E. O. – Etsuko Onishi (1967–). 

132. E. P. – Elisete Pagano (1958–). 

133. E. P. C. – Priscila Cervello (1984–). 

134. E. Q. – Eliel Queiroz (1966–). 

135. E. R. – Elizabeth Rodrigues (1956–). 

136. E. S. – Elisabetha Schmidt (1931–). 

137. E. S. S. – Elisa Souza (1982–). 

138. E. V. – Everton Santos (1961–). 

139. E. W. – Eliane Wojslaw (1965–). 

140. F. A. – Flávia Cerqueira (1981–). 

141. F. A. C. – Flávio Camargo (1979–). 

142. F. B. – Flávio Buononato (1963–). 

143. F. B. F – Fabrício Borges Faria (1978–). 

144. F. C. – Filipe Colpo (1984–). 

145. F. C. F. – Fabiana Carvalho (1976–). 

146. F. C. S. – Fernando Stefanello (1968–). 

147. F. D. – Fátima Duda (1955–). 

148. F. E. B. – Fernando Barbaresco (1954–). 

149. F. E. S. – Felipe Serpa (1983–). 

150. F. F. – Frederico Falcão (1979–). 

151. F. F. C. – Fausto Camargo (1979–). 

152. F. G. F. – Frederico Ganem (1970–). 

153. F. L. – Francisco Lima (1969–). 

154. F. M. – Flora Miranda (1983–). 

155. F. M. C. – Fabiana Cerato (1964–). 

156. F. N. A. – Flávio Amado (1961–). 

157. F. O. M. – Fábio Marques (1978–). 

158. F. P. C. – Fernanda Cunha (1977–). 

159. F. R. – Flávia Rogick (1963–). 

160. F. R. C. – Fábio Carvalho (1969–). 

161. F. R. S. – Fernando Sivelli (1969–). 

162. F. R. U. – Flávia Uhlmann (1959–). 

163. F. S. – Fátima Soares (1968–). 

164. F. S. C. – Fernanda Schveitzer (1981–). 

165. F. S. S. – Fernanda Schroeder (1973–). 

166. F. T. S. – Fátima Silveira (1962–). 

167. F. W. – Felix Wong (1952–). 

168. G. A. – Gabriel Aguiar (1982–). 

169. G. B. C. – Gilderlei Colares (1979–). 

170. G. C. – Giuliana Costa (1977–). 

171. G. D. – Geraldo Dias (1951–). 

172. G. G. – Giuliano Ginani (1982–). 

173. G. G. A. – Greice Athayde (1959–). 

174. G. J. H. – Geraldo Hillesheim (1965–). 
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175. G. K. – Guilherme Kunz (1978–). 

176. G. L. – Goretti Lopes (1956–). 

177. G. L. C. – Gustavo Luís Carvalho (1979–). 

178. G. L. W. – Gabriel Lara (1986–). 

179. G. M. – Gláucia Medrado (1975–). 

180. G. M. C. – Giovanna Caner (1990–). 

181. G. N. G. – Gabriel Nobre Galvão (1994–). 

182. G. O. V. – Gustavo Vieira (1976–). 

183. G. P. – Glínia Pontes (1963–). 

184. G. R. M. – Guilherme Matos (1992–). 

185. G. S. – Gisele Salles (1970–). 

186. G. T. S. – Gabrielle Stefanello (1993–). 

187. G. V. – Gilson Vieira (1956–). 

188. G. V. V. – Graça Ventura (1970–). 

189. H. A. – Helmar Andrade (1965–). 

190. H. C. A. – Hegrisson Alves (1958–). 

191. H. E. – Hugo Espínola (1969–). 

192. H. L. – Hernande Leite (1958–). 

193. H. L. F. – Hercílio Láu (1955–). 

194. H. M. – Haydée Melo (1947–). 

195. H. S. – Helena Schneid (1960–). 

196. I. C. – Ivone Cubarenco (1949–). 

197. I. C. C. – Igor Cabral (1984–). 

198. I. F. – Izilda Fresiansd (1958–). 

199. I. F. M. – Igor Martins (1993–). 

200. I. H. – Igor Habib (1972–). 

201. I. L. – Ibis Lourenço (1994–). 

202. I. L. M. – Isabela Lustosa (1978–). 

203. I. M. – Isabel Manfroi (1955–). 

204. I. R. – Ivan Ramos (1955–). 

205. I. R. S. – Ione Rosa Silva (1948–). 

206. I. S. – Iara Suassuna (1969–). 

207. I. T. R. – Inês Terezinha Rego (1952–). 

208. I. V. – Ivelise Vicenzi (1962–). 

209. I. Z. – Inêz Zolet (1958–). 

210. J. A. – João Aurélio Bonassi (1968–). 

211. J. B. C. – João Colpo (1958–). 

212. J. B. L. – Jeffrey Lloyd (1972–). 

213. J. B. M. – João Mello (1965–). 

214. J. B. S. – Juliana Batista (1983–). 

215. J. C. – Jadher Botelho (1975–). 

216. J. C. J. – Jayme Carriello (1972–). 

217. J. C. L. – Joseuda Lopes (1973–). 

218. J. C. N. – Juliana Nicolau (1984–). 

219. J. C. P. – Júlio César Paixão (1967–). 

220. J. C. R. – Júlio Royer (1968–). 

221. J. D. – Júlio Dias (1955–). 

222. J. D. S. – Juvenal da Silva (1954–). 

223. J. J. C. – Jorge de Carvalho (1948–2015). 

224. J. L. – Jeanne Louise Fernandes (1989–). 

225. J. L. P. – Jayme Pereira (1930–). 

226. J. M. – Juliana Medeiros (1985–). 

227. J. M. C. – Jéssica Calinsque (1992–). 
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228. J. M. P. – Michelle Pontes (1978–). 

229. J. M. Z. – João Marcos Zeferino (1980–). 

230. J. N. – Jacqueline Nahas (1962–). 

231. J. P. – João Paulo Costa (1970–). 

232. J. P. P. – João Paulo Pedote (1991–). 

233. J. R. – Jorge Rogoski (1964–). 

234. J. R. C. – Juliana dos Remedios Carvalho (1974–). 

235. J. R. M. – Janete Musskopf (1950–). 

236. J. R. Y. – João Ricardo Yamasita (1967–). 

237. J. S. – Jacinta dos Santos (1949–). 

238. J. S. A. – Jaqueline Assis (1971–). 

239. J. S. E. – José Soares (1969–). 

240. J. S. S. – Judite Souto (1952–). 

241. J. V. – Joseane Vezaro (1960–). 

242. J. W. – Jorge Washington (1958–). 

243. J. Z. M. – Julieta Mendonça (1944–). 

244. K. A. – Kátia Arakaki (1971–). 

245. K. B. – Karine Brito (1978–). 

246. K. E. – Karina Eliachar (1978–). 

247. K. F. – Kadydja Fonseca (1967–). 

248. K. K. Y. – Katia Yuahasi (1975–). 

249. K. M. – Kennya Max (1971–). 

250. K. P. R. – Kao Pei Ru (1989–). 

251. K. U. F. – Karla Ulman (1968–). 

252. L. A. – Luiz Fernando Antunes (1983–). 

253. L. A. M. – Ludimila Moreira (1981–). 

254. L. B. – Lucimeres Biella (1962–). 

255. L. B. A. – Laura Bruna Araújo (1989–). 

256. L. C. – Lorela Casella (1975–). 

257. L. C. L. – Luciana Lavôr (1973–). 

258. L. D. S. – Leandro Silva (1971–). 

259. L. E. – Luiz Espósito (1980–). 

260. L. F. – Leonardo Firmato (1967–). 

261. L. F. J. – Lucas Jorge (1983–). 

262. L. F. R. – Lucimara Frederico (1989–). 

263. L. G. – Lane Galdino (1962–). 

264. L. G. J. – Luiz Gonçalves (1975–). 

265. L. G. L. – Lucy Lutfi (1935–). 

266. L. H. M. – Lúcia Helena Marques (1975–). 

267. L. J. – Lília Junqueira (1963–). 

268. L. J. A. – Laurentino Afonso (1938–). 

269. L. L. – Leandro Martins (1974–). 

270. L. L. J. – Laênio Loche (1975–). 

271. L. M. – Luziânia Medeiros (1973–). 

272. L. M. C. – Letícia Cordeiro (1972–). 

273. L. M. E. – Luciano Melo (1970–). 

274. L. M. J. – Leila Maria Silva (1973–). 

275. L. M. S. – Lurdes Sá (1976–). 

276. L. N. – Leonardo Bastos (1985–). 

277. L. O. – Lindalva Oliveira (1963–). 

278. L. P. – Líssia Pinheiro (1976–). 

279. L. P. S. – Liliana Scarpari (1964–). 

280. L. R. – Leonardo Rodrigues (1971–). 
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281. L. R. F. – Luiz Ferreira (1965–). 

282. L. S. – Laura Sánchez (1968–). 

283. L. S. C. – Leonardo Silva (1981–). 

284. L. S. D. – Luimara Schmit (1971–). 

285. L. U. C. – Luisa Camacho (1992–). 

286. L. V. S. – Leuzene Salgues (1961–). 

287. L. Z. – Lílian Zolet (1980–). 

288. M. A. – Marilza Andrade (1942–). 

289. M. A. A. – Marco Antônio Almeida (1971–). 

290. M. A. C. – Milces Almeida Caldas (1941–). 

291. M. A. F. – Marco Antônio Facury (1971–). 

292. M. A. I. – Miryan Ishikawa (1969–). 

293. M. A. N. – Marco Antônio Nascimento (1961–). 

294. M. A. R. – Marília Almeida (1987–). 

295. M. A. S. – Márcia Annunciato (1956–). 

296. M. A. T. – Malcon Tafner (1970–). 

297. M. A. Z. – Marco Zanardini (1974–). 

298. M. B. – Munir Bazzi (1979–). 

299. M. B. A. – Márcio Alves (1947–). 

300. M. B. B. – Marcelo Bastos (1978–). 

301. M. B. C. – Beatriz Cea (1970–). 

302. M. C. – Michel Chad (1967–). 

303. M. C. B. – Maria do Carmo Benine (1956–). 

304. M. C. N. – Maria Cristina Nievas (1955–). 

305. M. C. R. – Cecilia Roma (1970–). 

306. M. D. – Meracilde Daroit (1956–). 

307. M. D. S. – Marcelo Silva (1973–). 

308. M. E. – Márcia Ebling (1960–). 

309. M. E. L. – Maria Eugênia Luz (1967–). 

310. M. F. F. – Fátima Fernandes (1961–). 

311. M. G. – Moacir Gonçalves (1943–). 

312. M. G. B. – Marise Barros (1967–). 

313. M. G. O. – Mércia Oliveira (1951–). 

314. M. G. R. – Marlene Roque (1963–). 

315. M. H. – Maximiliano Haymann (1973–). 

316. M. H. F. – Marta Helena Fuchs (1933–). 

317. M. I. C. – Maria Izabel Conceição (1954–). 

318. M. I. G. – Maria Inês Góes (1947–). 

319. M. I. H. – Michele Haverroth (1980–). 

320. M. I. T. – Mabel Teles (1966–). 

321. M. J. M. – Maria Juçara Medeiros (1960–). 

322. M. K. – Marlene Koller (1949–). 

323. M. K. J. – Mariane Jacob (1985–). 

324. M. K. M. – Marília Kattenbach (1950–). 

325. M. L. – Mariângela Lückmann (1964–). 

326. M. L. B. – Málu Balona (1946–). 

327. M. L. C. – Maria Luiza Catto (1949–). 

328. M. L. M. – Maria Luzia Machado (1946–). 

329. M. L. O. – Marta Lopes (1964–). 

330. M. L. P. – Maria Luiza Pinto (1953–). 

331. M. L. R. – Mário Rosa (1958–). 

332. M. L. Y. – Michelly Ribeiro (1988–). 

333. M. M. – Milena Mascarenhas (1982–). 
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334. M. M. F. – Márcia Moreira (1962–). 

335. M. M. M. – Mariana Molina (1981–). 

336. M. M. R. – Marilene Ragagnin (1951–). 

337. M. M. S. – Marília Sant'Anna (1955–). 

338. M. N. – Marcelo Nachbar (1968–). 

339. M. O. – Magali Ornellas (1968–). 

340. M. O. K. – Miriam Kunz (1952–). 

341. M. P. – Marcello Paskulin (1976–). 

342. M. P. C. – Marcelo Cover (1980–). 

343. M. P. S. – Morena Silveira (1979–). 

344. M. R. – Marta Ramiro (1953–). 

345. M. R. C. – Maria Regina Camarano (1947–). 

346. M. R. E. – Regina Estermann (1963–). 

347. M. R. V. – Marghê Vasconcellos (1964–). 

348. M. S. – Myriam Sanchez (1968–). 

349. M. S. A. – Mateus Abranches (1986–). 

350. M. S. C. – Marlene Comiotto (1949–). 

351. M. S. L. – Malú Lindemann (1967–). 

352. M. S. O. – Mário Oliveira (1954–). 

353. M. S. R. – Márcia Ramm (1973–). 

354. M. T. – Marina Thomaz (1953–). 

355. M. T. A. – Márcio Aoki (1979–). 

356. M. T. B. – Maria Tereza Bolzan (1952–). 

357. M. V. – Marina Vinha (1952–). 

358. M. W. – Melissa Wisnieski (1980–). 

359. M. Z. – Maria Zilá Padilha (1957–). 

360. N. A. – Nazaré Almeida (1973–). 

361. N. C. – Neida Cardozo (1954–). 

362. N. D. – Nora Derrosso (1949–). 

363. N. F. – Nikolas Daniel Fernandez (2003–). 

364. N. G. M. – Nilza Martins (1951–). 

365. N. L. – Neide Lázzaro (1950–). 

366. N. L. B. – Neide Lisboa (1976–). 

367. N. M. – Ninarosa Manfroi (1965–). 

368. N. O. – Nilse Oliveira (1957–). 

369. N. P. – Nilma Passos (1960–). 

370. N. R. O. – Nara Oliveira (1964–). 

371. N. S. – Nilsa Schmidt (1954–). 

372. N. V. – Nerli Vieira (1961–). 

373. N. V. A. – Natalia Améndola (1981–). 

374. O. B. J. – Olegário Borges (1971–). 

375. O. D. S. – Orlando Domingos Silva (1951–). 

376. O. G. A. – Odila Gutierrez (1952–). 

377. O. M. – Otto Mendonça (1981–). 

378. O. V. – Oswaldo Vernet (1964–). 

379. P. A. – Pilar Alegre (1940–). 

380. P. A. N. – Paulo André Norberto (1971–). 

381. P. A. T. – Patrícia Takaki (1975–). 

382. P. B. – Pedro Borges (1988–). 

383. P. B. C. – Paula Basile (1983–). 

384. P. C. – Patrícia Carvalho (1963–). 

385. P. C. A. – Patrícia Alves (1955–). 

386. P. C. M. – Paulo Castro Mello (1949–). 
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387. P. E. B. – Paulo Battistella (1975–). 

388. P. F. – Pedro Fernandes (1974–). 

389. P. G. M. – Patricia Mello (1987–). 

390. P. M. – Phelipe Mansur (1983–). 

391. P. M. F. – Paulo Freire (1976–). 

392. P. M. S. – Pedro Marcelino (1984–). 

393. P. O. B. – Patrícia Barbosa (1979–). 

394. P. P. – Patrícia Pialarissi (1975–). 

395. P. R. – Patrícia Ribeiro (1977–). 

396. P. R. F. – Paulo Roberto Franco (1979–). 

397. P. S. – Patricia Sousa (1975–). 

398. P. S. C. – Priscila Carvalho (1978–). 

399. P. W. – Patricia Wetzel (1967–). 

400. R. A. – Roberto Almeida (1970–). 

401. R. A. C. – Ricardo Corrêa (1970–). 

402. R. A. P. – Rosane Amadori (1971–). 

403. R. B. – Ruy Bueno (1969–). 

404. R. B. C. – Rosa Cristovão (1946–). 

405. R. B. R. – Romeu Reginato (1968–). 

406. R. B. S. – Roseméri Bernardi (1976–). 

407. R. C. – Rose Carvalho (1959–). 

408. R. C. C. – Regina Camillo (1959–). 

409. R. C. R. – Rosana Reis (1965–). 

410. R. D. – Regina Dias (1960–). 

411. R. D. R. – Ricardo Rezende (1981–). 

412. R. E. – Renato Araújo (1973–). 

413. R. E. A. – Renata Aoki (1982–). 

414. R. E. F. – Reinalda Fritzen (1942–). 

415. R. G. – Rodrigo Guedes (1976–). 

416. R. H. – Ricardo Hertz (1982–). 

417. R. H. N. – Regina Neves (1956–). 

418. R. K. – Roberto Kunz (1980–). 

419. R. K. N. – Rodolfo Krautheim (1971–). 

420. R. L. – Roberto Leimig (1970–). 

421. R. L. B. – Roberta Bouchardet (1969–). 

422. R. L. R. – Renzo Rocha (1972–). 

423. R. M. – Rodrigo Marchioli (1988–). 

424. R. M. A. – Ricardo Magalhães (1970–). 

425. R. M. C. – Rubem Martinez Cunha (1945–). 

426. R. M. L. – Rosa Leitão (1964–). 

427. R. M. R. – Rosane Rocha (1962–). 

428. R. M. S. – Ricardo MacCord (1984–). 

429. R. N. – Rosa Nader (1951–). 

430. R. O. – Roseli Oliveira (1950–). 

431. R. O. P. – Rosângela Piccoli (1978–). 

432. R. P. – Renata Pialarissi (1977–). 

433. R. P. L. – Robson Lopes (1974–). 

434. R. R. – Rosa Ramalho (1948–). 

435. R. R. P. – Rute Pinheiro (1967–). 

436. R. S. – Rômulo Silva (1973–). 

437. R. S. B. – Rafael Seidel (1985–). 

438. R. S. C. – Rita Solange Rigo (1961–). 

439. R. S. M. – Raquel Cardoso (1977–). 
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440. R. S. R. – Rosemary Salles (1968–). 

441. R. T. A. – Rogério Teixeira (1972–). 

442. R. V. – Rosemere Victoriano (1959–). 

443. R. Z. – Ricardo Zaslavsky (1979–). 

444. S. A. F. – Silvana Affonso (1958–). 

445. S. A. R. – Sandra Rodrigues (1969–). 

446. S. B. – Sandro Battistella (1975–). 

447. S. B. B. – Sônia Batista (1958–). 

448. S. C. M. – Solange Camargos (1951–). 

449. S. E. – Sancha Espínola (1998–). 

450. S. F. – Socorro Frazão (1947–). 

451. S. F. D. – Sebastião Feitosa (1965–). 

452. S. H. – Silvana Helal (1966–). 

453. S. K. F. – Susana Freiberger (1967–). 

454. S. M. – Suzane Morais (1968–). 

455. S. M. A. – Sônia Margarete Alves (1967–). 

456. S. M. S. – Stéfani Sabetzki (1985–). 

457. S. P. – Selma Prata (1940–). 

458. S. P. C. – Sueli Carmo (1963–). 

459. S. R. – Silvana Rodrigues (1965–). 

460. S. R. S. – Selma Rodrigues (1974–). 

461. S. T. – Sandra Tornieri (1967–). 

462. S. T. B. – Sílvia Betat (1972–). 

463. S. T. H. – Sheila Humphreys (1982–). 

464. S. Z. – Simone Zolet (1975–). 

465. T. A. – Thiago André (1986–). 

466. T. C. M. – Teresa Cristina Monteiro (1964–). 

467. T. F. C. – Telma Crespo (1973–). 

468. T. G. – Tania Guimarães (1947–). 

469. T. H. L. – Thaís Lima (1976–). 

470. T. I. – Tiago Iturriet (1983–). 

471. T. K. – Tanise Knakievicz (1974–). 

472. T. L. F. – Tatiana Lopes (1977–). 

473. T. M. – Tony Musskopf (1978–). 

474. T. M. A. – Tathiana Mota (1974–). 

475. T. O. – Tiago Ornellas (1982–). 

476. T. S. – Terezinha Stédile (1954–). 

477. U. S. – Ulisses Schlosser (1960–). 

478. V. A. – Vicente Ambrosio Jr. (1955–). 

479. V. B. – Valéria Bernardes (1963–). 

480. V. B. F. – Valesca Ferreira (1971–). 

481. V. C. – Vânia Canêdo (1946–2016). 

482. V. E. S. – Virginia Sibon (1958–). 

483. V. F. M. – Valéria Facury (1966–). 

484. V. G. – Valéria Garcia Cruz (1956–). 

485. V. H. – Vera Hajjar (1964–). 

486. V. L. M. – Vera Maciel (1964–). 

487. V. M. – Vera Marini (1959–). 

488. V. M. R. – Valdirene Royer (1969–). 

489. V. P. – Vassiliki Petalas (1966–). 

490. V. R. – Virginia Ruiz (1978–). 

491. V. S. – Valfrido dos Santos (1969–). 

492. V. S. P. – Verônica Pinheiro (1974–). 
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493. V. T. K. – Vanderlei Teresinha Kubiak (1960–). 

494. V. T. R. – Viviane Ribeiro (1979–). 

495. V. T. S. – Vera Stefanello (1964–). 

496. V. V. – Vilma Vieira (1961–). 

497. W. A. – Walter Almeida (1946–). 

498. W. S. – Wildenilson Sinhorini (1972–). 

499. W. S. T. – Wagner Strachicini (1957–). 

500. Z. S. – Zaady Sanabria (1989–). 

 

Neoenciclopediologia. O elenco dos 500 verbetógrafos exemplifica essência exitosa do 

projeto reurbanológico inserindo a Enciclopédia da Conscienciologia, consolidando a maxiproé-

xis grupal e semeando as bases tarísticas da viragem Planeta-Hospital–Planeta-Escola. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com os 500 verbetógrafos, indicados para a expansão das 

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

01. Autoinclusão  verbetográfica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

02. Efeito  do  verbetorado:  Verbetologia;  Homeostático. 

03. Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

04. Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05. Enciclopedismo  reurbanológico:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

06. ENCYCLOSSAPIENS:  Enciclopediologia;  Homeostático. 

07. Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08. Expediente  neoenciclopediológico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

09. Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10. Mundo  verbetográfico:  Gesconologia;  Homeostático. 

11. Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

12. Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

13. Verbetografia  conscienciológica:  Enciclopediologia;  Neutro. 

14. Verbetógrafo  conscienciológico:  Verbetologia;  Homeostático. 

15. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

O  ELENCO  DOS  500  VERBETÓGRAFOS  DA  ENCICLOPÉ-
DIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA  TRADUZ  O  EMPENHO  DOS  

INTERMISSIVISTAS  NA  GRUPORREVEZAMENTOLOGIA  LÚ-
CIDA  E  NO  ÊXITO  MAXIPROÉXICO  NA  ERA  DA  REURBEX. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza os efeitos evolutivos da coautoria da En-

ciclopédia da Conscienciologia na fixação do holopensene conscienciológico planetário? Já se 

inseriu na condição de verdadeiro intermissivista, redigindo e defendendo verbete conscien-

ciológico no Tertuliarium? 

 
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 584 e 585. 
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2.  Idem; Org.; 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. e coord geral. Dulce Daou;  

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

clossapiens; 602 p.; 25 E-mails; 25 endereços; 501 fotos; 501 minibiografias; 500 siglas; 1 tab.; 28,5 x 21,5 x 3,5 cm; 
enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 25 a 594. 

 

D. D. 
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Q U I N Q U Ê N I O    C O G N O P O L I T A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O quinquênio cognopolita é o período de 5 anos ou 1 lustro vivenciado pela 

conscin, cidadão ou cidadã, da Cognópolis de Foz do Iguaçu, PR, procedente de Curso Intermis-

sivo (CI) pré-ressomático, empenhando-se em condições individualíssimas para o cumprimento 

das cláusulas proexológicas pessoais e grupais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo quinquênio deriva do idioma Latim, quinquennium, “espaço de 

cinco anos; lustro”. Surgiu no Século XVIII. O primeiro elemento de composição cogn procede 

do idioma Indoeuropeu, gno, “conhecer”. O segundo elemento de composição polita vem do 

idioma Grego, pólis, “cidade; a cidade por excelência; a parte alta da cidade; reunião de cidadãos; 

Estado Livre; democracia”. 

Sinonimologia: 1.  Lustro cognopolita. 2.  Quinquênio conscienciopolita. 3.  Vínculo 

cognopolita quinquenário. 4.  Quinquênio de maturação cognopolita. 5.  Quinquênio de autajustes 

da proéxis. 6.  Decurso quinquenal cognopolitano. 7.  Meia-década cognopolita. 

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

quinquenal; quinquenalidade; quinquídio. 

Neologia. As 3 expressões quinquênio cognopolita, quinquênio cognopolita básico  

e quinquênio cognopolita avançado são neologismos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Lustro do vínculo profissional. 02.  Quinquênio do vínculo tra- 

balhista. 03.  Quinquênio eletronótico. 04.  Quinquênio artístico. 05.  Quinquênio turístico.  

06.  Quinquênio social. 07.  Quinquênio de acomodação. 08.  Quinquênio gratificado. 09.  Direito 

adquirido quinquenal. 10.  Meia-década de inatividade. 

Estrangeirismologia: o striptease consciencial ante o Cosmos; o Conviviarium cons-

cienciológico; o Autopesquisarium; o acid test da prática intermissivista; o curriculum vitae evo-

lutivo qualificado; o front do conhecimento avançado; o turning point da maturidade intracons-

ciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os autopensenes homeostáticos; a autopensenidade homeostática; os recexopense-

nes; a recexopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene cognopolita na condição de con-

ceptáculo evolutivo; a fôrma holopensênica potencializada. 

 

Fatologia: o quinquênio cognopolita; o gargalo da renovação; o período crítico do auto-

confronto inevitável; o período de autodefinição consciencial; o período de autajustes do cogno-

politano; o interstício consciencial de autajustes; a medida preliminar evolutiva; o acerto das prio-

ridades; o teste da vontade; a autossuperação do sedentarismo consciencial; a cosmoética vivida, 

qualificando a ficha evolutiva pessoal (FEP); a corporificação da faxina interna, prioritária; a de-

puração do microuniverso consciencial; a reciclagem intraconsciencial (recin) conspícua; a reci-

clagem existencial (recéxis) notável; a potencialização da tarefa do esclarecimento (tares) através 

das gestações conscienciais; a expansão da autocapacidade de agente retrocognitor através da 

docência conscienciológica; a proxêmica; a afinidade cognitiva; o período de autossuperação, na 

prática; o entrosamento interconsciencial no voluntariado; a oportunidade ímpar das companhias 

evolutivas a maior; a convergência de objetivos prioritários para conviver sadiamente; a amplia-
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ção do patrimônio consciencial; a amalgamação intraconsciencial; as crises de crescimento 

constantes interpretadas na condição de desafios; a interação salutar com a Socin; a prática 

universalista do desapego intrafísico; a mudança de cidade, país ou continente visando concilia-

ção dos interesses pessoais em prol do interesse evolutivo maior; a base intrafísica construída em 

condomínio conscienciológico; o somatório de esforços em prol dos objetivos libertários; a rele-

vância insofismável da condição da radicação vitalícia na Cognópolis; as circunstâncias oportunas 

para a qualificação da biografia pessoal; a convivência diuturna, cosmoética, dos integrantes do 

Bairro do Saber; o Conselho dos 500; a experiência pessoal indubitável no viveiro evolutivo par-

ticipando do momento histórico da expansão da Conscienciologia no Planeta; a cidadania cogno-

polita referendada. 

 

Parafatologia: a vivência teática do estado vibracional (EV) profilático; o convívio sa-

lutar entre intermissivistas de paraprocedências distintas; o beneplácito da Interlúdio; as conexões 

extrapolacionistas com as Centrais Extrafísicas; a predisposição incondicional ao amparo de fun-

ção; a oportunidade ímpar do desenvolvimento parapsíquico oportunizado nas práticas bioenergé-

ticas interassistenciais promovidas pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); a consolidação 

das práticas da tarefa energética pessoal (tenepes). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo favorável promovido pelo entrosamento dos compassa-

geiros evolutivos. 

Principiologia: o benefício interativo, recíproco e teático dos princípios da evolução 

consciencial grupal; o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio da convivialidade 

sadia; o princípio da descrença assentado nas experiências pessoais; o princípio da interdepen-

dência evolutiva. 

Codigologia: a elaboração e a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da programação existencial (proéxis); a teoria da apli-

cação teática da Inteligência Evolutiva (IE); a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria 

da coexistência pacífica entre todos os princípios conscienciais; a teoria da megafraternidade;  

a teoria da autodisciplina evolutiva; a teática da autorresponsabilidade interconsciencial desper-

tada no convívio interpares. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial, grupal; a técnica da minipeça interas-

sistencial multidimensional; as autopriorizações técnicas proexológicas; a técnica, estratégia ou 

logística da proxêmica cognopolita; a paratécnica do cultivo das paramizades; a técnica de viver 

na ilha de ortopensenidade; as técnicas pró-maxiproéxis; a técnica das priorizações evolutivas. 

Voluntariologia: os voluntários intermissivistas da Conscienciologia; o paravoluntaria-

do conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório 

conscienciológico grupal de desassédio mentalsomático (Tertuliarium). 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos das afinidades reatualizadas; os efeitos das auto e heterocríticas; 

os efeitos do convívio cognopolitano potencializando a teática da grupalidade sadia; o efeito da 

vivência laboriosa evolutiva, na Cognópolis; os efeitos esclarecedores na coexistência regular 

entre consciências exemplares; o efeito da grupocarmalidade na evolução consciencial; o efeito 

dos desempenhos pessoais constantes e prolongados; o efeito halo da maturidade consciencial 

grupal. 

Neossinapsologia: a sementeira evolutiva favorecendo a colheita de neossinapses; as 

neossinapses trazendo neoprioridades pessoais e descartando prioridades tornadas anacrônicas. 

Ciclologia: a autoconscientização quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: o quinquênio parapsíquico; o quinquênio interassistencial; o quinquênio 

duplista; o quinquênio tenepessista; o quinquênio parapedagógico; o quinquênio evolutivo;  

o quinquênio da Cosmoética Teática. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18728 

Binomiologia: o binômio Intermissiologia-Intrafisicologia; o binômio teoria-prática; 

 o binômio Autopesquisologia-Autoconscienciometrologia. 

Interaciologia: a interação Cognópolis (intrafisicalidade)-Interlúdio (extrafisicalidade); 

a interação instrutiva entre os diversos níveis evolutivos; a interação enriquecedora entre as 

conscins-cobaias cognopolitas; a interação indubitável experiência pessoal–viveiro evolutivo;  

a interação atores-atrizes do elenco cognopolita; a interação teoria intermissiva–vivência intra-

física. 

Crescendologia: o crescendo autodisciplina–autorganização–neopatamar evolutivo;  

o crescendo cidadão da Socin–cidadão do Cosmos; o crescendo quinquênio após quinquênio 

aprimorando o saldo evolutivo; o crescendo saída da Era do Obscurantismo Consciencial–vivên-

cia da Era do Esclarecimento; o crescendo autoconfrontação inventariológica–acerto das prio-

ridades; o crescendo da reciclagem cosmoética intraconsciencial (CPC), influindo na reciclagem 

cosmoética grupal (CGC). 

Trinomiologia: o trinômio neovivências-neoevidências-neoconvicções; o denominador 

qualitativo revelado pelo trinômio paraprocedência-cosmoeticidade-evolutividade. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-realização-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin-cobaia expectadora / conscin-cobaia reali-

zadora; o antagonismo voluntariado convencional / voluntariado consciencial; o antagonismo 

microminoria fanática / microminoria evolutiva; o antagonismo vivência em campus univer-

sitário / convívio em campus consciencial; o antagonismo oásis paradisíaco / oásis reeducativo; 

o antagonismo aglomeração humana / grupo evolutivo. 

Politicologia: a proexocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a assistenciocracia;  

a energocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. O conceptáculo consentâneo para viven-

ciar a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a cognofilia; a superaciofilia; a parapsicofilia;  

a conviviofilia; a gregariofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a superação de todas as fobias. 

Sindromologia: a superação da síndrome da mediocrização. 

Holotecologia: a cognoteca; a intermissioteca; a proexoteca; a convivioteca; a evolucio-

teca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a cognopoliteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Geopoliticologia; a Conviviologia; a Proexo-

logia; a Autodiscernimentologia; a Reeducaciologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciocentro-

logia; a Autopesquisologia; a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Parapoliticologia; a Para-

procedenciologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a conscin verbetógrafa. 

 

Masculinologia: o cognopolita; o cidadão da Cognópolis; o ex-aluno de CI; o voluntário 

da Conscienciologia; o agente retrocognitor; o evoluciente; o inversor existencial; o reciclante 

existencial; o tertuliano; o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o professor de Conscienciologia; o pesquisador; o conscienciólogo; o proexista; o verbetólo-

go; o protagonista evolutivo; o coadjuvante evolutivo; o minidissidente; o maxidissidente; o re-

tomador de tarefas; o compassageiro evolutivo. 

 

Femininologia: a cognopolita; a cidadã da Cognópolis; a ex-aluna de CI; a voluntária da 

Conscienciologia; a agente retrocognitora; a evoluciente; a inversora existencial; a reciclante 

existencial; a tertuliana; a tenepessista; a parapercepciologista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a professora de Conscienciologia; a pesquisadora; a consciencióloga; a proexista; a verbe-
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tóloga; a protagonista evolutiva; a coadjuvante evolutiva; a minidissidente; a maxidissidente;  

a retomadora de tarefas; a compassageira evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

voluntarius; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens cognocrata; o Homo sapiens omnicognitor; o Homo sapiens autoper-

quisitor; o Homo sapiens semperaprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: quinquênio cognopolita básico = a mudança da conscin para a Cognópo-

lis, vivenciando a condição de frequentadora habitual dos cursos regulares da Conscienciologia, 

sem apresentar resultados pesquisísticos mínimos; quinquênio cognopolita avançado = a vivência 

integrada e produtiva na Cognópolis, da conscin intermissivista, denotando resultados intracons-

cienciais indubitáveis e resultados pesquisísticos úteis. 

 

Culturologia: a cultura da Autocogniciologia; a cultura da Interassistenciologia emba-

sada na convivialidade cosmoética; a cultura da grupalidade produtiva; a cultura do autogeren-

ciamento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o quinquênio cognopolita, indicados para a expansão das 

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

01. Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03. Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04. Demissionário  antievolutivo:  Autorregressiologia;  Nosográfico. 

05. Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

06. Esbanjamento  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07. Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

08. Gratificação  cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09. Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10. Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

11. Pertinência  evolutiva:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12. Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

13. Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14. Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15. Viveiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  QUINQUÊNIO  COGNOPOLITA  FACULTA  AO  INTERMIS-
SIVISTA  ATILADO,  O  AUTODIRECIONAMENTO  DO  PON-
TEIRO  CONSCIENCIAL  ATRAVÉS  DA  AUTORREEDUCA- 

ÇÃO  TEÁTICA  NO  CONVÍVIO  COSMOÉTICO  INTERPARES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de intermissivista, admite a relevân-

cia do primeiro lustro na Cognópolis? Já realizou inventário de vivência quinquenal na condição 

de cognopolita? Qual foi o saldo? 

N. C. 
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Q U I N T E S S Ê N C I A    E V O L U T I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A quintessência evolutiva é o essencial, o elemento de caráter mais puro  

e refinado, o melhor predicado, o megatrafor principal ou o ideal cosmoético da estrutura da evo-

lução da consciência lúcida, intermissivista, no momento evolutivo, segundo a autavaliação cons-

cienciométrica rigorosa. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição quinta vem do idioma Latim, quinque, “cinco”. 

A palavra essência deriva também do idioma Latim, essentia, “cerne; elemento nuclear da nature-

za das coisas”, e esta de esse, “ser; existir”. Surgiu no Século XV. O termo quinta-essência apare-

ceu no Século XVII. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution,  

e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Quinta-essência evolutiva. 2.  Megapredicado pessoal. 3.  Saldo da 

FEP. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo quinta-es-

sência: quinta-essenciação; quinta-essenciada; quinta-essenciado; quinta-essencial; quinta-es-

senciar; quintessência; quintessenciação; quintessenciada; quintessenciado; quintessencial; 

quintessenciar. 

Neologia. As 3 expressões compostas quintessência evolutiva, quintessência evolutiva 

predespertológica e quintessência evolutiva pós-despertológica são neologismos técnicos da Au-

tevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Regressismo evolutivo. 2.  Megainvirtude pessoal. 

Estrangeirismologia: a apex mentis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolutividade pessoal. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Consciên-

cia: quintessência cósmica. Vontade: quintessência determinante. Megatrafor: quintessência pes-

soal. Autodiscernimento: quintessência atributiva. Materpensene: quintessência pragmática. 

CPC: quintessência cosmoética. FEP: quintessência evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução continuada; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade. 

 

Fatologia: a quintessência evolutiva; a essência da evolução consciencial; o megatalento 

predominante na estrutura do microuniverso da consciência; o vetor do autodiscernimento; o am-

plificador da consciencialidade; a autolucidez consciencial; o ponteiro consciencial; o júbilo cos-

moético; a superexatidão pesquisística; a hiperacuidade da pessoa; a cultura pessoal; a erudição;  

a polimatia; a genialidade; as múltiplas quintessências na vida intrafísica; a própria autavaliação 

conscienciométrica já definindo a qualidade da quintessência evolutiva do avaliador ou avaliado-

ra; a responsabilidade de se saber da própria realidade; o reconhecimento da Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP); o mais alto grau alcançado pelo autodiscernimento da conscin; o refinamento inte-

lectual da pessoa culta; a cognição prioritária da conscin; o extrato apurado da autocognoscibili-

dade; a apuração pessoal até o mais alto grau na escala evolutiva das consciências. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; as sutilezas da autoparaperceptibilidade; a quintessência das auto-
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parapercepções; a pangrafia; a cosmoconsciência; a Consciex Livre (CL) como sendo a quintes-

sência evolutiva paracerebral. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocognição expandida–autocontentamento maior. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do megafoco existencial. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade autopesquisística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos halo da ortopensenidade. 

Ciclologia: o ciclo educação formal–autodidatismo permanente; o ciclo das primaveras 

energéticas (cipriene). 

Binomiologia: o binômio ortopensenização–rumática evolutiva. 

Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo da quintessência psicossomaticidade-mentalsomaticidade. 

Trinomiologia: o trinômio pertinência-agudeza-perspicácia; o trinômio da holomaturi-

dade; o trinômio consciência-Ciência-Cosmos. 

Paradoxologia: o paradoxo da quintessência evolutiva do Serenão com idiotice somá-

tica. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a superlativoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia;  

a Autopesquisologia; a Conscienciometrologia; a Lucidologia; a Ortopensenologia; a Autodiscer-

nimentologia; a Autocogniciologia; a Autoparapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens evolutor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens holophilosophus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: quintessência evolutiva predespertológica = a condição megatraforista 

mais dinâmica para a conscin lúcida alcançar a autodesperticidade; quintessência evolutiva pós- 

-despertológica = a condição megatraforista mais dinâmica para a conscin desperta alcançar  

o nível teático da vivência do evoluciólogo ou evolucióloga. 

 

Culturologia: a cultura da evolução consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a quintessência evolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Auditoria  da  pancognição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autoconsciencialidade  ascendente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

06.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Megatrafar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  PESSOAL  DA  QUINTESSÊNCIA  EVOLUTIVA  

PODE  SER  CONSIDERADA  COMO  O  FATOR  MAIS  INDICA-
TIVO  DO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL  DO  PROEXISTA,  

HOMEM  OU  MULHER,  DE  QUALQUER  NATUREZA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou a própria quintessência evolutiva? 

Qual foi a qualidade das conclusões? 
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Q U I R O P R A X I A  
( T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A quiropraxia é a prática terapêutica realizada por profissional da área da 

saúde especializado na atuação em disfunções mecânicas do sistema neuromusculoesquelético da 

conscin, homem ou mulher, e em animais vertebrados, por meio de manobras manuais manipula-

tivas, com o objetivo de melhorar a fisiologia orgânica, a fisiologia articular, as inflamações teci-

duais e os quadros álgicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O elemento de composição quiro deriva do idioma Grego, kheir, “mão”, 

através do idioma Latim Científico, chiro. O vocábulo práxis procede também do idioma Grego, 

prâksis, “ação objetiva; concreta; atividade prática; realização; execução”. 

Sinonimologia: 1.  Quiropatia. 2.  Quiroprática. 3.  Seitai. 4.  Terapêutica quiropráxica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo quiropraxia: 

autoquiropraxia; heteroquiropraxia; quiropata; quiropatia; quiroprática; quiroprático; quiro-

práxica; quiropráxico; quiropraxista. 

Neologia. Os 2 vocábulos autoquiropraxia e heteroquiropraxia são neologismos técni-

cos da Terapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Osteopatia. 2.  Quiromancia. 3.  Terapia Craniossacral. 4.  Massote-

rapia. 5.  Acupressura. 6.  Digitopressura. 7.  Shiatsu. 8.  Tuina. 

Estrangeirismologia: a instalação dos trigger points no músculo por sobrecarga e exi-

gência além da capacidade de tolerância; o tratamento Hole in One (HIO); o realinhamento de 

manutenção em checkup ocasional; o bonesetting frequentemente produzindo os estalos; o estres-

se excessivo ocasionando as dores musculares e articulares no locus minoris resistentiae somá-

tico. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Terapeuticologia na Biomecânica e Neurofisiologia Humana e / ou Pré-Humana. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Quiropra-

xia: ajuste somatoestrutural. Coluna: pilha óssea. Articulação: dobradiça biomecânica. 

Coloquiologia. Eis 4 expressões populares relativas ao tema: a necessidade de “colocar  

a coluna no lugar”; o ato de “desconjuntar”; o ato de “descadeirar”; o fato de “dar mau jeito e fi-

car travado”. 

Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – In manu vis medendi (Nas mãos está  

o poder de curar; John McTimoney, 1915–1980). Ne quid nimis (Nada em excesso; Publius Te-

rentius Afer, 195–159 a.e.c.). Uma razão perfeita só poderá existir num corpo perfeito (Alberto 

Magno, 1206–1280). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Terapeuticologia Somática; o holopensene pes-

soal da cognição somática; o holopensene pessoal da Somatologia; o holopensene pessoal da saú-

de holossomática; os patopensenes; a patopensenidade originando os bloqueios energéticos e de-

formando o soma; os xenopensenes; a xenopensenidade; o holopensene da interassistencialidade;  

o holopensene da empatia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; 

os tenepessopensenes; a tenepessopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; a pensenidade sadia prevenindo e liberando as deformidades soma-

toestruturais. 
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Fatologia: a quiropraxia; a Antiguidade na História; o ressurgimento da quiropraxia por 

meio de Daniel David Palmer (1845–1913) em 1895; a origem do nome sugerida por paciente  

e conselheiro de Daniel David Palmer; os “puristas” versus os “mistos”; a abordagem holística;  

a relação da inervação vertebral e a Semiologia; o deslocamento ou desarranjo de vértebras; as 

consequências do ponto de vista da Medicina Ocidental e da Medicina Tradicional Chinesa 

(MTC); a criação dos instrumentos auxiliares a exemplo da mesa de tração e o neurocalômetro;  

a maca articulada; as mãos enquanto instrumentos mais sensíveis e acurados; a expiração no mo-

mento do ajuste e descompressão neuromusculoesquelética; a quiropraxia versus antiinflamatóri-

os; o mascaramento da dor; a quiropraxia em bebês, crianças e grávidas; os perigos da quiropra-

xia; as más posturas rotineiras como causa das alterações articulares, desajustes vertebrais e ten-

sões musculares; os fatores prejudiciais à biomecânica estrutural somática; as atitudes antálgicas 

ocasionadas pelas contraturas musculares e as hérnias discais; a instalação dos pontos-gatilho ou 

trigger points; a ergonomia e os alongamentos na melhora da postura e da qualidade de vida; a 

potencialização da quiropraxia associada às outras terapias; a melhora além das dores neuromus-

culoesqueléticas; a autoconscientização somática do locus de minoris resistentiae como fator pre-

ventivo fundamental. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o campo energéti-

co instalado durante a quiropraxia; o amparo extrafísico de função; o contato extrafísico telepáti-

co com o assistido antes da quiropraxia; os banhos de energia percebidos durante o atendimento 

pelo quiropraxista e o assistido; os traumas paragenéticos na Paraetiologia das deformidades es-

truturais; a acalmia da quiropraxia favorecendo as minidescoincindências dos veículos de mani-

festação no assistido; a parapercepção do local originário da dor distante do sintoma apresentado 

durante o atendimento; o acoplamento energético no auxílio do tratamento; a necessidade da po-

tencialização da desassim durante e pós-atendimento; a energia emanada nos palmochacras da 

quiropraxista de cor verde folha visualizada pelo assistido durante o atendimento; a Central Ex-

trafísica de Energia (CEE); a soltura holochacral promovida pela quiropraxia e o favorecimento 

da autoconscientização postural. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo expiração do assistido–manobras de descompressão ar-

ticular pelo quiropraxista; o sinergismo ajuste vertebral–descompressão nervosa–analgesia;  

o sinergismo do ajuste heteroterapêutico quiroprático–atuação da equipe extrafísica assistencial 

de função. 

Principiologia: o princípio da reorganização estrutural postural; o princípio da libera-

ção articular; o princípio da liberação neuromiofascial oriental; o princípio antigo mas sempre 

atual de prevenir para não remediar; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de 

respeitar a biomecânica e a fisiologia humana e pré-humana. 

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

Cosmoética (CGC); o código de Ética da Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ); o código 

de Ética da Associação Brasileira de Fisioterapeutas Quiropraxistas (ABRAFIQ); o código de 

Ética da Associação Nacional de Fisioterapia Quiropráxica (ANAFIQ); o código cosmoético 

profissional. 

Teoriologia: a teoria dos vícios posturais; a teoria dos bloqueios energéticos; a teoria 

das couraças musculares; a teoria da somatização; a teoria da ergonomia; a teoria dos 5 elemen-

tos da MTC auxiliando no diagnóstico e tratamento somático; a teoria das subluxações espinhais. 

Tecnologia: as técnicas manipulativas de ajuste neuromusculoesqueléticas para as dife-

rentes articulações corporais humanas e de pré-humanos vertebrados; a técnica de ajuste único 

HIO; as técnicas instrumentais para auxiliar na quiropraxia; as técnicas de desentrelaçamento 

neuromiofascial oriental associadas à quiropraxia chinesa. 

Voluntariologia: o voluntariado atuante no Laboratório de Bioenergologia da Associa-

ção Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia (ECTOLAB); o vo-
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luntariado dos profissionais da saúde atuantes no Programa de Estimulação Parapsíquica 

(PROEP); os voluntários praticantes da tenepes; a condição de voluntário quiropraxista em situ-

ação de atendimento emergencial no tratamento de algias neuromusculoesqueléticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Au-

torretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico de Ectoplasmologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Terapeuticologia; o Colégio Invisível dos Anato-

mistas; o Colégio Invisível dos Neurofisiologistas; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colé-

gio Invisível da Paracirurgia; o Colégio Invisível dos Psicossomatologistas; o Colégio Invisível 

da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito preventivo e autoterapêutico dos alongamentos diários ao acordar 

e durante o dia; o efeito da ergonomia na manutenção postural; o efeito salutar da ginástica la-

boral; o efeito da quiropraxia na autestima e bem-estar do assistido; o efeito patológico climáti-

co do frio, vento, umidade e do choque término agindo na coluna e articulações segundo a MTC; 

o efeito cumulativo dos vícios posturais; os efeitos deletérios do excesso de sobrecarga no traba-

lho e do sobrepeso corporal; o efeito da autodesassimilação energética e o autodesbloqueio ho-

lochacral na liberação de couraças musculares. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas em consequência dos ajustes neuromusculo-

esqueléticos; as neossinapses proporcionadas a partir da prática preventiva de alongamentos;  

a nova consciência postural advinda das neossinapses. 

Ciclologia: a tensão, dores e contraturas musculares gerados pelo ciclo do patopensene–

–emoção negativa–bloqueio energético; o ciclo patológico assimilação energética antipática–dor 

neuromusculoesquelética; o ciclo vicioso má postura–desajuste neuromusculoesquelético–dimi-

nuição da circulação energética–diminuição da circulação sanguínea–algias; o ciclo dor locali-

zada–posição antálgica–deformidade; a quiropraxia na remissão do ciclo da patologia neuromus-

culoesquelética. 

Enumerologia: o sistema nervoso central (SNC); a medula espinhal; os nervos espi-

nhais; as vértebras; os discos intervertebrais; a coluna vertebral; o pilar somático. O ato de avali-

ar; o ato de tocar; o ato de palpar; o ato de ajustar; o ato de realinhar; o ato de tratar; o ato de ori-

entar. A prática de manipular; a prática de tracionar; a prática de rodar; a prática de descompri-

mir; a prática de liberar; a prática de alongar; a prática de pensenizar sadiamente. 

Binomiologia: o binômio autocuidado-exemplarismo; o binômio alongamento muscu-

lar–prevenção de contraturas; o binômio menos sobrecarga corporal–mais qualidade de vida;  

o binômio vértebra ajustada–coluna melhorada. 

Interaciologia: a interação desajuste vertebral–lesão–dor; a interação Neurofisiologia- 

-Biomecânica; a interação assistente-assistido. 

Crescendologia: o crescendo nosográfico causa primária–causa secundária gerando 

efeito somático; o crescendo sobrecarga postural–lesão neuromusculoesquelética; o crescendo 

da autoconscientização postural. 

Trinomiologia: o trinômio cérebro-mão-quiropraxia; o trinômio quiropraxia chinesa– 

–4 fases fundamentais–tratamento holístico; o trinômio patopensenidade–pensenidade sadia–or-

topensenidade. 

Polinomiologia: o polinômio postura inadequada repetitiva–impacto–sobrecarga verte-

bral–lesão intradiscal–rompimento do anel fibroso–extrusão do núcleo pulposo–hérnia discal– 

–pinçamento neural–dor; o polinômio anamnese–avaliação postural–exames complementares– 

–testes ortopédicos–plano de tratamento; o polinômio manipulação quiroprática–ajuste verte-

bral–liberação neuromusculoesquelética–alívio da dor; o polinômio alongamento diário–relaxa-

mento muscular–prevenção dos trigger points–manutenção neurofisiológica; o polinômio estilo 

do profissional–energia emanada no atendimento–empatia interassistencial–resultado do trata-

mento; o polinômio aferimétrico intensidade–duração–frequência–amplitude da manipulação 
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vertebral; o polinômio do diagnóstico investigativo Sintomatologia–Neurofisiologia–Anatomia 

palpatória–testes ortopédicos–exames complementares. 

Antagonismologia: o antagonismo patopensenidade / pensenidade sadia; o antagonis-

mo desajuste vertebral / alinhamento postural; o antagonismo pinçamento neural / desobstrução 

neural; o antagonismo Cinesiopatologia / Cinesioterapia; o antagonismo sobrecarga muscular  

/ alongamento muscular. 

Paradoxologia: o paradoxo de pressionar para liberar; o paradoxo de doer para 

melhorar; o paradoxo de rodar para alinhar; o paradoxo da manipulação passiva para o corpo 

ativo; o paradoxo de a autopercepção postural pessoal ideal estar estruturada em posturas 

viciosas antálgicas; o paradoxo do Serenão portador de soma idiota. 

Politicologia: as políticas públicas da saúde preventiva; a política de não interferência; 

as políticas públicas de proteção à saúde; as políticas da ANAFIQ e da ABRAFIQ; as políticas da 

ABQ; a tecnocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis da Neurofisiologia Humana e Animal; as leis da Bioética; as leis da 

Parapercepção; as leis da Biomecânica; a lei gravitacional interferindo nas articulações; a lei da 

causa e efeito. 

Filiologia: a assistenciofilia; a terapeuticofilia; a posturofilia; a energofilia; a gesconofi-

lia; a somatofilia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a algofobia; a terapeuticofobia; a nosofobia; a xenofobia; a neofobia; a dis-

morfofobia; as fobias mantidas por posturas pensênicas e estruturais corporais viciadas. 

Sindromologia: a síndrome da tensão miosítica; a síndrome do impacto nas articula-

ções; a síndrome da articulação temporomandibular; a síndrome cervicobraquial; a síndrome 

das férias; a síndrome do fim de semana; a síndrome do túnel do carpo; a síndrome de overuse. 

Maniologia: a mania de se automanipular para provocar estalidos articulares; a mania 

das posturas viciosas; a mania da autovitimização; a mania de deixar para depois; a mania de au-

tomedicar-se; as manias ideativas patopensênicas; a mania de extrapolar os limites do soma. 

Mitologia: o mito de acreditar na necessidade de estalar para ajustar; o mito de colo-

car a coluna no lugar. 

Holotecologia: a somatoteca; a geneticoteca; a pensenoteca; a nosoteca; a neuroteca;  

a psicossomatoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Terapeuticologia; a Neurofisiologia; a Biomecanologia; a Auto-

cogniciologia; a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Ectoplasmologia; a Holossomatologia; 

a Autoconscienciometrologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin terapeuta; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora de função; a consciex am-

paradora do assistido. 

 

Masculinologia: o quiropraxista; o convalescente; o assistido ativo; o assistido passivo; 

o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o agente 

retrocognitor; o autodidata produtivo; o autoinvestigador lúcido; o operário desacomodado; o pa-

rapsíquico semperaprendente; o reciclante existencial; o inversor existencial; o conscienciotera-

peuta; o conscienciômetra; o comunicólogo; o conscienciólogo; o verponólogo; o tertuliano; o te-

letertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o macrossômata; o parapsíquico ectoplasta; o proexis-

ta; o proexólogo; o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o projetor consciente; o evoluciente;  

o reeducador tarístico e exemplarista; o escritor; o tenepessista; o ofiexista; o antenado mentalso-

mático; o parapercepciologista; o parafisiologista; o pesquisador; o tocador de obra; o homem de 

ação; o médico canadense considerado fundador da quiropraxia Daniel David Palmer; o quiropra-

xista americano Bartlett Joshua Palmer (1882–1961), divulgador do tratamento HIO. 
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Femininologia: a quiropraxista; a convalescente; a assistida ativa; a assistida passiva;  

a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a agente 

retrocognitora; a autodidata produtiva; a autoinvestigadora lúcida; a operária desacomodada; a pa-

rapsíquica semperaprendente; a reciclante existencial; a inversora existencial; a conscienciotera-

peuta; a conscienciômetra; a comunicóloga; a consciencióloga; a verponóloga; a tertuliana; a tele-

tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a macrossômata; a parapsíquica ectoplasta; a proexista; 

a proexóloga; a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a projetora consciente; a evoluciente;  

a reeducadora tarística e exemplarista; a escritora; a tenepessista; a ofiexista; a antenada mental-

somática; a parapercepciologista; a parafisiologista; a pesquisadora; a tocadora de obra; a mulher 

de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens autocorruptus; o Ho-

mo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens exemplaris; o Homo 

sapiens experimentatus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autoquiropraxia = o ajuste quiroprático neuromusculoesquelético a si 

mesmo; heteroquiropraxia = o ajuste quiroprático neuromusculoesquelético em outra(s) pessoa(s) 

ou em pré-humanos vertebrados. 

 

Culturologia: a cultura psicossomática; a cultura da saúde física; a cultura da saúde 

consciencial; a cultura da saúde preventiva neuromusculoesquelética. 

 

Taxologia. De acordo com o Semiologia Vertebral, eis, na ordem vertebral anatômica, 

26 vértebras com os respectivos efeitos somáticos causados por subluxações vertebrais, verifica-

da a importância da Sintomatologia para o tratamento na Quiropraxia: 

01.  Vértebra C1: as dores de cabeça; o nervosismo; a insônia; os resfriados; a hiperten-

são arterial; a enxaqueca; o esgotamento nervoso; a amnésia; o cansaço crônico; a vertigem. 

02.  Vértebra C2: os problemas sinusais; as alergias; o estrabismo; a súbita perda de au-

dição e visão sem motivo aparente; alguns casos de cegueira. 

03.  Vértebra C3: a nevralgia; as neurites; a acne; o eczema. 

04.  Vértebra C4: a febre do feno; as secreções; a perda de audição sem motivo aparen-

te; as adenoides. 

05.  Vértebra C5: a laringite; a rouquidão; a dor de garganta; a tonsilite. 

06.  Vértebra C6: a rigidez do pescoço; a dor no braço superior externo; a tonsilite;  

a coqueluche. 

07.  Vértebra C7: as bursites; os resfriados; os problemas de tireoide. 

08.  Vértebra T1: a asma; os resfriados; as dificuldades respiratórias; a dor no antebraço  

e mãos. 

09.  Vértebra T2: os problemas cardíacos; as condições do tórax; a dor na região superi-

or das costas. 

10.  Vértebra T3: a bronquite; a pleurite; a pneumonia. 

11.  Vértebra T4: os problemas da vesícula biliar; a icterícia; a herpes zoster. 

12.  Vértebra T5: os problemas do fígado; a febre; a hipotensão arterial; a anemia; a cir-

culação deficiente; a artrite. 

13.  Vértebra T6: os problemas gástricos; a indigestão; a pirose; a dispepsia. 

14.  Vértebra T7: as úlceras e a gastrite. 

15.  Vértebra T8: a baixa resistência; o soluço. 

16.  Vértebra T9: as alergias; a urticária. 

17.  Vértebra T10: os problemas renais; o endurecimento das artérias; o cansaço crôni-

co; a nefrite; a pielite. 

18.  Vértebra T11: os problemas de pele; a acne; o eczema; o furúnculo. 
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19.  Vértebra T12: o reumatismo; a flatulência; alguns casos de esterilidade. 

20.  Vértebra L1: a constipação; a colite; a disenteria; a diarreia; alguns casos de hérnia. 

21.  Vértebra L2: a câimbra; a dificuldade respiratória; a acidose; as veias varicosas. 

22.  Vértebra L3: os problemas menstruais; de bexiga; a impotência; a dor nos joelhos. 

23.  Vértebra L4: a ciatalgia; o lumbago; os problemas urinários; as dores nas costas. 

24.  Vértebra L5: a circulação; as câimbras; o edema; a fragilidade nas pernas e torno-

zelos. 

25.  Região sacra: os problemas sacro-ilíacos e as curvaturas espinhais. 

26.  Região coccígea: as hemorroidas; as prurites; as dores na base da coluna ao sentar. 

 

Etologia. De acordo com a Psicossomatologia, observam-se várias possibilidades de rea-

ção emocional trafarista no comportamento do indivíduo e a relação à Sintomatologia da região 

vertebral afetada. Eis tabela contendo 5 regiões vertebrais e os respectivos confrontos entre mani-

festações trafaristas e traforistas relacionadas, em ordem vertebral anatômica, visando auxiliar nas 

patologias em análise: 

 

Tabela  –  Confronto  Manifestações  Trafaristas  /  Manifestações  Traforistas 

 

N
os

 Região  Vertebral Manifestações  Trafaristas Manifestações  Traforistas 

1. Cervical Negativismo Discernimento 

2. Dorsal Autanulação Capacidade de se assumir 

3. Lombar Insatisfação pessoal Autobenevolência 

4. Sacral 
Impulsividade; irritabi-

lidade; agressividade 

Autoconfiança; Vontade; 

respeito 

5. Coccígea Insegurança Priorização; desapego 

 

Resultadologia. Sob a ótica da Quiropraxia, no ajuste vertebral e articular terapêutico 

são esperados 3 principais resultados, listados em ordem funcional: 

1.  Descompressão nervosa: liberação de nervos e analgesia. 

2.  Amplitude de movimento: flexibilidade muscular e aumento da amplitude articular. 

3.  Correções posturais: retificação da hipercifose, da escoliose e da hiperlordose. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Antianatomia  humana:  Paranatomia;  Nosográfico. 

02.  Autoconscientização  somática:  Autopercepciologia;  Neutro. 

03.  Coluna  vertebral:  Somatologia;  Neutro. 

04.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Couraça  holossomática:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Educação  psicomotora:  Somatologia;  Neutro. 

07.  Ergonomia  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Exercício  fisioterapêutico:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

10.  Medicina  Integrativa  Holossomática:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

11.  Reeducação  postural  global:  Holossomatologia;  Neutro. 

12.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Trabalho  autoterapêutico:  Homeostaticologia;  Homeostático. 
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14.  Toque  paraterapêutico:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

15.  Vício  do  pensamento:  Pensenologia;  Nosográfico. 

 

A  QUIROPRAXIA  É  RECURSO  INDICADO  NA  MANUTEN-
ÇÃO  SALUTAR  DO  SISTEMA  NEUROMUSCULOESQUE-

LÉTICO  VISANDO  PROPORCIONAR  LONGEVIDADE  PRO-
DUTIVA  À  CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  NESTA  RESSOMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o cuidado saudável da coluna vertebral 

e demais articulações? Faz alongamentos diários, preventivos, e realiza checkups ortopédicos re-

gulares? 
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clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 99 e 897. 

9.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antônio 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 pontuações; 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 137. 

 

S. K. F. 
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Q U O C I E N T E    E V O L U T I V O  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O quociente evolutivo (QE) é a medida hipotética do nível de inteligência 

existencial avançada, haurida pela conscin intermissivista, homem ou mulher, podendo ser aqui-

latada por escalas autavaliativas, a exemplo da teática das autoprioridades, da vivência cotidiana 

do paradigma consciencial e do princípio da descrença (PD). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo quociente provém do idioma Latim, quotiente, “quantas vezes”. 

Surgiu em 1679. A palavra evolutivo é oriunda do idioma Frances, évolutif, de évolution, e esta do 

idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Coeficiente evolutivo. 2.  Medida da inteligência evolutiva (IE).  

3.  Quociente da inteligência prioritária.  

Neologia. As 3 expressões compostas quociente evolutivo, quociente evolutivo inicial  

e quociente evolutivo avançado são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Quociente emocional. 2.  Quociente intelectual (QI). 

Estrangeirismologia: a Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-R); a Wechsler Inte-

lligence Scale for Children (WISC-IV). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à superdotação evolutiva.  
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares instigando a temática: – Todos 

nascemos geniais. Inteligência, não. Inteligências. Inteligência: mercadoria cobiçada. Serenão: 

consciência megassuperdotada. 

Citaciologia: – Um gênio é uma pessoa de talento que fez toda a lição de casa (Thomas 

Alva Edison, 1847–1931). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva; a autopensenidade carre-

gada no pen; a retilinearidade pensênica expressa nas escolhas evolutivas; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; a autopensenidade atilada; o holopensene da autoconscienciometria. 

 

Fatologia: o quociente evolutivo; a medida da autevolução; a métrica da teática consci-

enciológica; a aplicação da IE no cotidiano; a aferição do jogo de cintura evolutivo; a conjugação 

de trafores na convergência proexológica; a lucidez decisória perante o essencial e o secundário;  

a capacidade de resolver problemas interconscienciais; a capacidade de adaptação às diversas di-

mensões de manifestação da consciência; o controverso conceito de inteligência emocional;  

o atilamento nas escolhas de destino; a mutável definição de inteligência na Ciência Convencio-

nal; a capacidade de aprender com a experiência; o ato de adaptar-se às demandas externas, sem 

perdas evolutivas; as abordagens reducionistas da consciência; as escalas convencionais de aferi-

ção da inteligência; a sofisticação crescente das avaliações da capacidade intelectiva; o lucrativo 

mercado dos testes psicológicos; o psicograma; o livro Conscienciograma; o mapa consciencio-

métrico; o gráfico 360º da consciência; a Escala Evolutiva das Consciências; os 20 megatributos 

propulsores da evolução; o fato de a inteligência evolutiva não poder ser medida por testes psico-

lógicos; a superinteligência geral; as conquistas mentaissomáticas; a genialidade de priorizar a in-

terassistência em qualquer dimensão. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paracérebro;  

a megagenialidade evolutiva dos Serenões; os elevados escores da IE dos evoluciólogos; a super-
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dotação paragenética contributiva ao quociente evolutivo; a autotaquirritmia; a orquestração ultra-

inteligente da reurbanização extrafísica em curso no Planeta. 

 

III.  Detalhismo 

 

Snergismologia: o relativo sinergismo QI-QE; o sinergismo intelectualidade avançada–

–superdotação evolutiva; o sinergismo Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)–quociente evolutivo; o si-

nergismo autorganização-autodiscernimento. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto item auxiliar 

na aferição do QE; o código grupal de Cosmoética (CGC) necessário aos grupos criativos. 

Teoriologia: a teoria das inteligências múltiplas; a teoria triárquica da inteligência; as 

teorias psicométricas da inteligência; a teoria da inteligência fluida-cristalizada; a teoria da in-

teligência parapsíquica; a teoria da inteligência evolutiva. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circulari-

dade; a técnica da análise rápida da consciência; as técnicas conscienciométricas; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; a técnica de desarrumar arrumando. 

Voluntariologia: a inteligência evolutiva explicitada na priorização do voluntariado 

conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o labora-

tório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico das retrocognições; a inte-

ligência evolutiva aplicada no laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível dos Intermis-

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

o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio 

Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: o efeito das auto-heranças no quociente evolutivo; o efeito da mensuração 

da própria evolução; o efeito potencializador de ler dicionários; o efeito da aplicação dos atribu-

tos mentaissomáticos; os efeitos nefastos do ignorantismo evolutivo. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal. 

Enumerologia: a superdotação cinestésica; a superdotação intraconsciencial; a super-

dotação cognitiva; a superdotação conscienciográfica; a superdotação interassistencial; a super-

dotação paraperceptiva; a superdotação evolutiva. 

Binomiologia: o binômio genialidade-superdotação; o binômio  altas habilidades–com-

petências evolutivas; o binômio testes psicológicos–testes conscienciométricos; o binômio admi-

ração-discordância aplicado a qualquer avaliação de inteligência; o binômio escala-escore; o bi-

nômio idade cronológica–idade mental. 

Interaciologia: a interação das escalas autavaliativas; a interação dos talentos evoluti-

vos; a interação cognição-emoção avaliada na inteligência emocional; a interação inteligência- 

-memória; a interação quociente evolutivo–inteligência evolutiva–agente da reurbex. 

Crescendologia: o crescendo gescon-megagescon; o crescendo tacon-tares.  

Trinomiologia: o trinômio déficits cognitivos–transtornos de pensamento–avaliação in-

telectual; o trinômio prioridade-objetividade-produtividade. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-palestra-verbete-livro-megagescon. 

Antagonismologia: o antagonismo testagem psicométrica / testagem conscienciomé-

trica. 

Paradoxologia: o paradoxo do gênio-idiota (savant); o paradoxo de, caso fosse medido 

o QI do Serenão Reurbanizador, o escore indicaria infradotação intelectual. 

Legislogia: a lei do maior esforço na construção das competências evolutivas. 

Filiologia: a cogniciofilia; a intelectofilia; a conscienciometrofilia; a conscienciofilia;  

a reciclofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia. 
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Fobiologia: a evitação da autoconscienciometrofobia; a superação da autocogniciofobia; 

a profilaxia da intelectofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação aplicada à própria intelectualidade; as sín-

dromes demenciais na condição de restringidoras da plena manifestação consciencial. 

Maniologia: a mania de chamar alguma pessoa de “burra, jumento, asno”, evidenciando 

o preconceito com o pré-humano. 

Holotecologia: a intelectoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca; a cognoteca;  

a lexicoteca; a ideoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Psicologia;  

a Neuropsicologia; a Neuroconscienciologia; a Parapercepciologia;  a Evoluciologia; a Autocog-

niciologia; a Priorologia; a Atributologia; a Traforismologia; a Multidotaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin com altas habilidades evolutivas; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o surperdotado evolutivo; 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 conscienciôme-

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

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

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

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a superdotada evolutiva; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopo-

lita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplaris-

ta; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a te-

nepessista; 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 intellector; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: quociente evolutivo inicial = o da conscin intermissivista, voluntária  

da Conscienciologia; quociente evolutivo avançado = o da conscin intermissivista, voluntária, do-

cente e autora de megagescon conscienciológica.  

 

Culturologia: a cultura da genialidade; a cultura psicológica da testagem psicométrica; 

a cultura da evolutividade; a cultura da metrificação da inteligência. 

 

Taxologia. Segundo a Multidotadologia, eis, em ordem alfabética, 22 modalidades de 

dotação consciencial citadas na Enciclopédia da Conscienciologia (Data-base: julho, 2014), rela-

cionadas diretamente com a teática da inteligência evolutiva e aferição do quociente evolutivo: 

01.  Inteligência conviviológica. 

02.  Inteligência cosmovisiológica. 
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03.  Inteligência cronêmica. 

04.  Inteligência energética. 

05.  Inteligência financeira proexogênica. 

06.  Inteligência fixada na autevolução. 

07.  Inteligência grafopensênica. 

08.  Inteligência interassistencial. 

09.  Inteligência intermissiva. 

10.  Inteligência intraconsciencial. 

11.  Inteligência laringochacral. 

12.  Inteligência longeva. 

13.  Inteligência mentalsomática. 

14.  Inteligência mnemônica. 

15.  Inteligência ortopensênica. 

16.  Inteligência parapsíquica. 

17.  Inteligência paratécnica. 

18.  Inteligência preventiva. 

19.  Inteligência prioritária. 

20.  Inteligência proexológica. 

21.  Inteligência projetiva. 

22.  Inteligência técnica. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 30 escalas autavaliativas, passíveis de serem aplicadas pelos autopesquisadores motivados em 

aferir, hipoteticamente, o próprio quociente evolutivo: 

01.  Escala de avaliação da autexposição exemplarista. 

02.  Escala de avaliação da autocosmoeticidade. 

03.  Escala de avaliação da autocriticidade. 

04.  Escala de avaliação da Autodescrenciologia. 

05.  Escala de avaliação da autodeterminação cosmoética.  

06.  Escala de avaliação da autodisciplina continuada. 

07.  Escala de avaliação da autoinconflitividade. 

08.  Escala de avaliação da autoincorruptibilidade. 

09.  Escala de avaliação da automaxidissidência. 

10.  Escala de avaliação da autoortopensenidade. 

11.  Escala de avaliação da autoprodutividade gesconológica. 

12.  Escala de avaliação da autoprojetabilidade lúcida. 

13.  Escala de avaliação da autorganização prioritária. 

14.  Escala de avaliação da Autorretribuiciologia. 

15.  Escala de avaliação da autoverbação. 

16.  Escala de avaliação da autovivência do paradigma consciencial. 

17.  Escala de avaliação da teática da autopesquisa. 

18.  Escala de avaliação da teática do autoparapsiquismo útil. 

19.  Escala de avaliação da téatica do CPC. 

20.  Escala de avaliação da teática dos autotrafores. 

21.  Escala de avaliação da teática interassistencial. 

22.  Escala de avaliação da zooconvivialidade sadia. 

23.  Escala de avaliação das autoprioridades. 

24.  Escala de avaliação das autorretrocognições sadias. 

25.  Escala de avaliação das escolhas pró-evolutivas. 

26.  Escala de avaliação do antiautodesperdício. 

27.  Escala de avaliação do autocompletismo existencial. 

28.  Escala de avaliação do autodesassédio. 

29.  Escala de avaliação do autodomínio bioenergético. 
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30.  Escala de avaliação do sobrepairamento autanalítico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Autoparanálise:  Autoparaconscienciometrologia;  Neutro. 

02.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático.  

03.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Expressão  conscienciométrica  evolutiva:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Instância  de  avaliação:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Inteligência:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  preventiva:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Núcleo  de  inteligência:  Discernimentologia;  Homeostático. 

12.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

13.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Síntese  do  autoconscienciograma:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

O  QUOCIENTE  EVOLUTIVO  PODE  SER   AVALIADO,  NOTA-
DAMENTE,  PELA  TEÁTICA  DAS  AUTOPRIORIZAÇÕES 

DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA  FRENTE  ÀS  AUTORRES- 
PONSABILIDADES  ASSISTENCIAIS  NA  ERA  DA  REURBEX.  

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia a importância de aferir o autocoeficiente 

evolutivo? Reconhece as próprias genialidades existenciais?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Gardner, Howard; Inteligência: Um Conceito reformulado (Intelligence Reframed); revisores Fátima Fa-

del; et al.; trad. Adalgisa Campos da Silva; 348 p.; 12 caps.; 240 notas; 395 refs.; ono.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Objetiva; Rio 
de Janeiro, RJ; 2001; páginas 11 a 116. 

2.  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 

251 a 253. 

3.  Vieira, Vieira; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 262, 950, 954, 959. 

965 e 971. 
4.   Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lour-

des Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 

ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 
12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópo-

lis; Foz do Iguacu, PR; 2009; páginas 199 e 220. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O raciocínio falho é a elaboração da autopensenização truncada, irracional 

ou ilógica de qualquer natureza, acarretando prejuízos múltiplos ao microuniverso consciencial 

no tempo e no espaço vital da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo raciocínio vem do idioma Latim, ratiocinium, “cálculo; avalia-

ção”. Surgiu no Século XVII. O termo falho deriva do idioma Latim Vulgar, fallia, “defeito”. 

Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Raciocínio falhado. 02.  Raciocínio lacunado. 03.  Raciocínio trun-

cado. 04.  Razão falhada. 05.  Autopensenização patológica; patopensenidade. 06.  Autopenseni-

zação errada. 07.  Brecha irracional; intelecção falha. 08.  Ilogicidade pessoal. 09.  Cincada ra-

cional. 10.  Falha de raciocínio; truncagem intraconsciencial. 

Neologia. As duas expressões compostas raciocínio falho superficial e raciocínio falho 

profundo são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Raciocínio correto. 02.  Correção de raciocínio. 03.  Raciocínio ló-

gico; raciocínio polifásico. 04.  Autopensenização correta. 05.  Ortopensenidade. 06.  Logicidade 

pessoal. 07.  Correção de raciocínio. 08.  Clareza autopensênica. 09.  Autoproficiência intelectiva. 

10.  Hiperagudez consciencial; taquipsiquismo sadio. 

Estrangeirismologia: a closed mind; o gap analítico; a intelligentsia enferma; a pessoa 

de hollow profile; o mentis defatigatio; o lapsus memoriae; o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à racionalidade e à lógica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersividade; os patopensenes; a patopenseni-

dade; o cochilão pensênico. 

 

Fatologia: o raciocínio falho; o raciocínio incompleto; o raciocínio emocional; o raciocí-

nio tortuoso; o raciocínio viciado; o argumento insuficiente; a argumentação precipitada; a análise 

arcaica; a asserção absurda; a proposição falaciosa; o arrazoado inconveniente; a alegação deso-

nesta; a desrazão praticamente indefensável; os brancos mentais; a lacuna conjectural; a calourice 

intelectual; o exaurimento mentalsomático; a mentalidade estreita; a ausência da inteligência in-

terna; a auteducação defeituosa; a preguiça de raciocinar; a estafa mental; a fadiga psíquica;  

o eclipse cortical; o cálculo errado; o método impróprio; as comorbidades intraconscienciais;  

o bradipsiquismo; a douta ignorância; a antiverpon; a Anti-Heuristicologia; a falta do nexo causal; 

a ideia despropositada; o alheamento da consciência; a autodesfocagem; a desconcentração men-

tal; a atenção saltuária; a análise apressada; a monovisão restringidora; o ponto de vista errôneo;  

o constructo pseudológico; a suposição duvidosa; a exposição irrefletida; a inquirição extemporâ-

nea; o desvio marginal do megafoco; a hipótese absurda; a amência consciencial; o surto de des-

vario; a impercuciência crítica; a incoerência ideológica; o erro mental; a inconsistência do argu-

mento; a elaboração da fantasia; o erro de abordagem; o erro de conteúdo; a cincada formal; o ca-

cófato inconveniente; a impropriedade vernacular; a alienação fantasiosa; a defesa da erronia;  

o porão consciencial na adultidade; o subcérebro abdominal; o varejismo consciencial; o preço da 

assertividade do raciocínio lógico; o emprego do automancômetro. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a relevância do princípio da descrença contra as crendices. 

Tecnologia: a desatenção técnica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: os efeitos perniciosos do ansiosismo sobre o mentalsoma. 

Neossinapsologia: os travões mentais às neossinapses e parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo das retroideias estagnadoras; o ciclo do raciocínio partido. 

Enumerologia: a autocontradição pseudológica; o pensamento labiríntico; o disparate 

intelectual; o vazio mnemônico; a abstração doentia; a inferência irracional; o lapso de imperspi-

cácia. 

Interaciologia: a interação afirmação-evidência. 

Crescendologia: o crescendo ansiedade-erro. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração monofônica) falta-falha-falência. 

Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / fé; o antagonismo neofilia / neofobia;  

o antagonismo atenção / desatenção. 

Politicologia: a asnocracia; a barbarocracia; a nosocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a idolomania. 

Mitologia: os megamitos cientificistas convencionais. 

Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a abstrusoteca; a logicoteca; a pensenoteca;  

a mentalsomatoteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Mentalsomatologia; a Cerebrologia; a Paracere-

brologia; a Autopesquisologia; a Autocogniciologia; a Autocriticologia; a Autocoerenciologia;  

a Deficienciologia; a Enganologia; a Apedeutismologia; a Ignoranciologia; a Estulticiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin distraída; a pessoa desorganizada; a conscin 

simplista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o estressado. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a estressada. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens falsus; o Homo sa-

piens acriticus; o Homo sapiens alucinatus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens antilo-

gicus; o Homo sapiens truncatus; o Homo sapiens apaedeuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: raciocínio falho superficial = quando relativo apenas à forma da expres-

são pessoal; raciocínio falho profundo = quando atinge o conteúdo da expressão pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da curtura ou da deseducação. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o raciocínio falho, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

06.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

07.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

O  RACIOCÍNIO  FALHO  ACOMETE  MAIS  A  CONSCIN  SOB  

INTENSA  EMOÇÃO,  ESTRESSADA  OU  ENFERMA,  ATRA- 
SANDO  O  DESENVOLVIMENTO  EVOLUTIVO  E  A  QUALIDA- 

DE  DO  HOLOPENSENE  E  DA  EXISTÊNCIA  DA  PESSOA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é vítima de raciocínios falhos? Em quais 

conjunturas existenciais? 
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R A C I O C Í N I O    L Ó G I C O -M A T E M Á T I C O  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O raciocínio lógico-matemático é a atividade, faculdade ou operação men-

tal, abstrata, de articulação racional entre dados quantitativos, objetos, informações e vivências 

pessoais, através de comparações, classificações e ordenações hierarquizadas, instrumentalizando 

a autopensenização da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo raciocínio vem do idioma Latim, ratiocinium, “cálculo; avaliação”, 

e este do verbo ratiocinari, “raciocinar; calcular; contar; avaliar; ponderar; apreciar; estimar”, de-

rivado de ratio, “cálculo; conta; razão; registro; medida; inteligência; tino; juizo; bom senso; mé-

todo; regra; modo de pensar; argumento; relação; trato; disposição; regularidade; alvo; mira; inte-

resse”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo lógico procede do idioma Grego, logikós, “convenien-

te ao raciocínio; relativo à palavra; que serve à palavra; hábil em falar eloquentemente”. Apareceu 

no Século XIV. A palavra matemático deriva também do idioma Grego, mathématikós, “que se 

dedica ao estudo das matemáticas; relativo à Matemática”, derivado de máthéma, “estudo; Ciên-

cia; conhecimento”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Pensamento lógico-matemático. 02.  Operação mental lógico-mate-

mática. 03.  Razão lógico-matemática. 04.  Relação lógico-matemática. 05.  Reflexão lógico-ma-

temática. 06.  Ponderação lógico-matemática. 07.  Acuidade lógico-matemática. 08.  Perspicácia 

lógico-matemática. 09.  Juízo lógico-matemático. 10.  Entendimento lógico-matemático. 

Neologia. As duas expressões compostas raciocínio lógico-matemático básico e raciocí-

nio lógico-matemático complexo são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Raciocínio lógico. 2.  Raciocínio matemático. 

Estrangeirismologia: a reação reflexiva aos conflitos cognitivos gerados pelos feed-

backs; o modus operandi da raciocinação; a maquinação cerebral e paracerebral urbi et orbi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à agudização do raciocínio pessoal. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Impulsivida-

de, não. Raciocínio. Raciocínio: instrumento autopesquisístico. Quem raciocina, liberta-se. Raci-

ocínio: pensene inteiro. 

Coloquiologia: o exercício aeróbico cerebral; o ato de turbinar o cérebro. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal autorreflexivo; os raciocinopensenes; a raciocino-

pensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearida-

de pensênica; a flexibilidade pensênica além do sim e do não; a elaboração analítico-sistêmica da 

autopensenização; a estruturação da autopensenidade. 

 

Fatologia: o raciocínio lógico-matemático; o processo de observação, identificação  

e análise racional de semelhanças e diferenças; a operação mental de confrontar objetos, imagens, 

ideias, palavras ou significados, estabelecendo relações; o raciocínio em contraponto; o raciocí-

nio operatório; o raciocínio reflexivo; o raciocínio abstrato; o raciocínio dedutivo; o raciocínio 

proporcional; o raciocínio analógico; a identificação das predominâncias quanto às similitudes ou 

contrastes; a subjetivação; a relação de pertinência; a inclusão de classes; a fertilização das faláci-

as lógicas pelo mau emprego do raciocínio operatório; o ato de evitar atribuir valor negativo à di-

ferença; a identificação de variáveis relevantes; a atenção a qualquer ocorrência; o detalhamento 

na investigação das causas; o sopesamento das viabilidades; a seleção do prioritário; a avaliação 
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objetiva de hipóteses subjetivas; o descarte das conjecturas injustificadas; o fato de a imaginação 

poder corromper o raciocínio; as razões erradas; o raciocínio autenganador; o ato de não deixar  

a forma aparente distorcer a apreensão da essência do conteúdo; a autovigília ininterrupta; a eli-

minação dos vícios de raciocínio; a profilaxia do pensamento inconcluso; a precaução quanto às 

comparações inconsistentes; os processos cognitivos superiores; a solução de problemas comple-

xos; a solução de paradoxos; a formação de conceitos; o entendimento das metáforas; a estrutura 

lógico-matemática do conceito de número enquanto síntese de seriação e inclusão hierárquica;  

o papel da escola na construção e desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático na educação 

infantil; o ato de aprender pensando; o fato de o raciocínio lógico-matemático não ser exclusivi-

dade da Matemática; as disfunções neurológicas dificultando o desenvolvimento do raciocínio ló-

gico-matemático; o fato de raciocinar pressupor fazer inferências; os aspectos circunstanciais na 

formação do raciocínio lógico-matemático; o ato de analisar, compreender e resolver situações-

problema da vida cotidiana; a busca pelo essencial; o fato de o raciocínio lógico-matemático ser 

construído e aperfeiçoado pela própria pessoa mediado pelo contato social; a formação de cons-

cins autônomas, críticas e participativas; a primazia do conteúdo se comparada a qualquer proces-

so de raciocínio; o abertismo à compreensão do raciocínio alheio; o refinamento da capacidade de 

argumentar; a práxis da inteligência evolutiva (IE); a lapidação do conhecimento e entendimento 

do Cosmos; a instrumentalidade em prol da competência tarística; a irresistibilidade enquanto 

conclusão do ato de distinguir o prioritário; a capacidade de incluir a Cosmoética nas ações inte-

rassistenciais. 

 

Parafatologia: o gradiente da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sis-

tematização da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a instrumentalidade para o esquadri-

nhamento dos fenômenos parapsíquicos; o coadjuvante da Autodesassediologia; a relativização 

do valor atribuído à vida material no confronto com as potencialidades de manifestações extrafísi-

cas; a melhor interpretação e compreensão do conteúdo telepatizado; a abstração conteudística 

dos fenômenos simultâneos na pangrafia; o parafato de a apreensão da pararrealidade do Cosmos 

depender da rede de comparações entre os elementos nele contidos; o ato de crochetar os detalhes 

abstraídos da pararrealidade; as conclusões advindas dos confrontos entre fatos e parafatos; a ila-

ção sobre a existência de raciocínio paralógico-paramatemático; a transcendência comunicativa 

através do conscienciês; o parafenômeno da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo construção operatória–experiência; o sinergismo logi-

cismo-matematicidade-abstracionismo; o sinergismo reflexão-lógica-discernimento; o sinergis-

mo comparação-abstração-coerência. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da experimentação; o princí-

pio da Conformática; o princípio inteligente de não ir contra os fatos; o princípio das múltiplas 

realidades conscienciais: a realidade observável ou vivencial dependendo primordialmente da 

realidade intraconsciencial do observador; o princípio da complexidade consciencial; o princí-

pio da omnicriticidade. 

Codigologia: o código de valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria da Conformaticologia; o papel das teorias na prática; as teorias 

de aprendizagem; a teoria da pensenização evoluída carregada no pen. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de aprimoramento dos 

atributos cerebrais; a técnica de confrontar conceitos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomato-

logia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da vida 

diária; o laboratório conscienciológico do cosmograma; os laboratórios de ensino e pesquisa. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 
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Efeitologia: o efeito da emoção na construção de forte sensação de certezas (aprioris-

mose); o efeito da apriorismose no estiolamento do raciocínio lógico-matemático; a ampliação da 

lucidez enquanto efeito da exercitação do raciocínio lógico-matemático; o atilamento maior da 

autocognição como efeito da teática do ato de raciocinar; a construção do conceito de número 

pela criança enquanto efeito da aplicação do raciocínio lógico-matemático; o efeito da acuidade 

lógico-matemática no entendimento das mensagens veiculadas por meios de comunicação de 

massa; o efeito nocivo dos erros de raciocínio; o efeito do raciocínio lúcido na maturidade cons-

ciencial; o efeito da conjunção de vários tipos de raciocínio na cosmovisão pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses satisfazendo as articulações dos esquemas cogniti-

vos; as neossinapses formadas a partir do raciocínio lógico-matemático; as neossinapses associ-

adas à formação das memórias e aprendizados gerando conhecimentos. 

Ciclologia: o ciclo operatório concreto–operatório abstrato; o ciclo organização-reor-

ganização; o ciclo composição-decomposição-recomposição; o ciclo experiência-comunicação-

-conhecimento. 

Enumerologia: a experiência lógico-matemática; a abstração lógico-matemática; a es-

trutura lógico-matemática; o modelo lógico-matemático; o conhecimento lógico-matemático;  

a capacidade lógico-matemática; a inteligência lógico-matemática. A simetria / assimetria; a con-

cordância / discordância; a ausência / presença; o analogismo / antagonismo; a sinonímia / antoní-

mia; a inclusão / exclusão; o todo / parte. 

Binomiologia: o binômio senso crítico–atitude objetiva; o binômio admiração-discor-

dância; o binômio dedução-indução; o binômio signo-ideia; o binômio significante-significado;  

o binômio correlação-causalidade; o binômio analogia-afinidade; o binômio relação de diferen-

ça–relação de semelhança; o binômio particularização-generalização; o binômio abstração em-

pírica (conhecimento físico)–abstração reflexiva (conhecimento lógico-matemático). 

Interaciologia: a interação causa-consequência; a interação análise-síntese; a intera-

ção flexibilidade interpretativa–capacidade avaliativa; a interação rede de ideias–associações 

lógicas; a interação cognição-afetividade; a interação experiência–estruturas mentais; a intera-

ção raciocínio receptivo-indutivo (representação)–raciocínio operativo-dedutivo (imaginação);  

a interação raciocínio lógico-matemático–representações sócio-valorativas; a interação raciocí-

nio-memória. 

Crescendologia: o crescendo intuição–compreensão–juízo estético; o crescendo evoluti-

vo paciência-emoção–paciência-raciocínio; o crescendo cosmoético autocrítica-heterocrítica;  

o crescendo bom senso–discernimento; o crescendo raciocínio monofásico–raciocínio polifásico; 

o crescendo minidepurações-maxidepurações-omnidepuração; o crescendo ativação cerebral– 

–ativação paracerebral; o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o ato de raciocinar sendo interdependente do trinômio (fatores) psicoló-

gico-social-biológico; o bloqueio da razão pelo trinômio fé-paixão-fanatismo; a antirrazão do 

trinômio medo-aversão-ódio; o trinômio lacuna conjectural–suposição errônea–falha de raciocí-

nio; o trinômio (pensamento evolutivo) metodologia-raciocínio-conhecimento; o trinômio lógica-

-raciocínio-organização; a nuança conceitual no trinômio identidade-homomorfismo-equivalên-

cia; a gradação substancial no trinômio dessemelhança-antagonismo-incompatibilidade; as com-

plexidades variacionais no trinômio ambiguidade-impermanência-amensurabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio interpretação matemática–análise de problema–proposi-

ção de hipóteses–elaboração de teorias; o polinômio raciocínio–análise–imaginação–associação 

de ideias; o polinômio enunciação-classificação-abstração-ação; o polinômio símbolos-números-

-letras-diagramas-figuras-palavras; o polinômio concentração–raciocínio–memória–agilidade 

mental–saúde mental–desempenho cerebral; o polinômio questionar-refletir-criticar-debater- 

-avaliar-opinar; o polinômio concentrar-raciocinar-perceber-integrar; o polinômio comparar- 

-relacionar-selecionar-julgar; o polinômio classificar-ordenar-associar-sintetizar. 

Antagonismologia: o antagonismo crença / dúvida; o antagonismo lógica natural / ló-

gica formal; o antagonismo autoconstruções mentais operativas / heterotreinamentos mnemôni-

cos; o antagonismo raciocínio / repetição mecânica; o antagonismo raciocínio lógico-matemáti-

co / raciocínio da lógica matemática; o antagonismo raciocínio expandido / raciocínio restringi-
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do; o antagonismo avanço da razão / retrocesso do raciocínio; o antagonismo racionalização 

(autossugestão pelo raciocínio) / raciocinação (ato imparcial de raciocínio). 

Paradoxologia: o paradoxo de identificar semelhança na diferença; o paradoxo de re-

conhecer a diferença na semelhança; o paradoxo do abstrato concreto. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático. 

Filiologia: a raciocinofilia; a criticofilia; a cogniciofilia; a pesquisofilia; a cienciofilia;  

a definofilia; a cosmopensenofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Williams-Beuren (SWB); a síndrome da dispersão cons-

ciencial. 

Mitologia: o mito de somente a Matemática desenvolver o raciocínio lógico-matemá-

tico. 

Holotecologia: a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a abstracioteca; a socioteca; a con-

vivioteca; a heuristicoteca; a cosmoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autexperimentologia; a Autorracioci-

nologia; a Autorganizaciologia; a Autocriticologia; a Diferenciologia; a Confrontologia; a Abstra-

ciologia; a Holopercucienciologia; a Teaticologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin intuitiva; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o raciocinador; o sistemata; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o completista; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o proexista; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o escritor; o leitor; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o epistemólogo suíço Jean William Fritz Piaget (1896–1980); o projetor consciente; o voluntário; 

o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a raciocinadora; a sistemata; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a completista; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a escritora; a leitora; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

a projetora consciente; a voluntária; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens prioritari-

us; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens humanus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: raciocínio lógico-matemático básico = a operação mental estabelecendo 

semelhanças e diferenças nos conteúdos da intrafisicalidade; raciocínio lógico-matemático com-

plexo = a operação mental estabelecendo semelhanças e diferenças nos conteúdos da extrafisicali-

dade. 

 

Culturologia: a cultura humanística; a cultura científica; os critérios sócios-culturais de 

valoração, desejabilidade, preferência e crença atuando junto com o raciocínio lógico-matemático 
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na construção da significação de mundo pelo sujeito; o respeito à cultura pessoal do raciocina-

dor; a assimilação da cultura da Parapercepciologia. 

 

Complementaridade. Sob o prisma da Autorraciocinologia, a construção do raciocínio 

lógico-matemático pela conscin efetiva-se no exercício indissociável e complementar com diver-

sas outras operações mentais, ao modo destas 17, dispostas em ordem alfabética: 

01. Analogismo: a identificação do predomínio das semelhanças. 

02. Antagonismo: o reconhecimento do predomínio das diferenças. 

03. Associação: a percepção da variação conjunta entre duas ou mais realidades obser-

váveis, não necessariamente estabelecendo relação causal. 

04. Axipetação: a extração dos elementos fundamentais do conceito, texto ou realidade. 

05. Classificação: a separação de ideias, coisas ou pessoas em categorias, classes ou 

agrupamentos, de acordo com características comuns ou semelhantes (relação simétrica). 

06. Comparação: a análise de semelhança e / ou diferença relativa ao observado. 

07. Conexão: as ligações, vínculos, elos ou relações causais entre contextos. 

08. Consequencialidade: a observação e cálculo dos efeitos das ações sobre os objetos. 

09. Decidibilidade: a tomada de decisão entre alternativas viáveis. 

10. Estratégia: a habilidade de traçar estratégia para solução de problemas contextuais. 

11. Generalização: a enunciação de regra geral, induzida a partir da observação de dife-

rentes ocorrências particulares. 

12. Interpretação: a elaboração de relações entre signos e conteúdos, percepções de de-

talhes e ordenação das informações. 

13. Proporcionalidade: o reconhecimento de equivalência entre situações distintas  

(a noção de invariância). 

14. Quantificação: a atribuição de valor numérico em correspondência com a quantida-

de observada. 

15. Restrição: a enunciação de regra particular, deduzida de enunciado geral. 

16. Seriação (ou ordenação): a arrumação de itens em sequência, considerando-se al-

gum critério de ordem estabelecido pela gradação ou alternância das diferenças (relação assimé-

trica). 

17. Sintetização: a fusão de elementos distintos no todo coerente, preservando a legiti-

midade de cada parte. 

 

Autodiscernimentologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, na ordem alfabética, 

8 exemplos de contrapontos dilemáticos passíveis de a conscin autopesquisadora se deparar no 

decorrer da vida intrafísica, cuja análise de gradação e / ou limite entre as polaridades exige, pelo 

menos, a teática racional do raciocínio lógico-matemático: 

1.  Autestima / orgulho. 

2.  Discrição / repressão. 

3.  Fofoca / glasnost. 

4.  Impactoterapia / estupro evolutivo. 

5.  Inspiração de amparador / recuperação de cons. 

6.  Intuição / telepatia. 

7.  Sinceridade / grosseria. 

8.  Sobrepairamento / alienação. 

 

Hiperacuidade. Para desenvolver e aplicar com lucidez o raciocínio lógico-matemático, 

importa à conscin saber selecionar os elementos-chave das situações-problema, estando predis-

posta a confrontar os erros e acertos pessoais nas ações realizadas e despojar-se dos apegos con-

ceituais identificados. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o raciocínio lógico-matemático, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessa-

dos: 

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Aptidão  a  conhecer:  Autexperimentologia;  Neutro. 

04.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

07.  Bipartição  de  raciocínio:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Confrontologia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Falsidade  objetal:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 

12.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

14.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Sistematicidade  do  associacionismo:  Associaciologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  PODE  ALCANÇAR  RACIOCÍNIO  LÓGICO-MATE-
MÁTICO  QUINTESSENCIADO,  BASE  PARA  A  PERSPICÁCIA  

AUTEVOLUTIVA,  PARAPSÍQUICA  E  ASSISTENCIAL,  BANIN-
DO  AUTOVALORES  APRIORISTAS  E  PRECONCEITUOSOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega normalmente o raciocínio lógico-mate-

mático de modo lúcido ou ainda se deixa influenciar por ideias a priori? Na escala de avaliação 

de 1 a 5, qual nível de refinamento do juízo lógico-matemático vem aplicando nas tomadas de de-

cisão prioritárias? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Chakur, Cilene Ribeiro de Sá Leite; O Social e o Lógico-Matemático na Mente Infantil: Cognição, Valo-

res e Representações Ideológicas; 182 p.; 7 caps.; 38 enus.; 1 tab.; 105 refs.; 21 x 14 cm; br.; Arte & Ciência; São Paulo, 

SP; 2002; páginas 7 a 31, 142, 165 e 220. 

2.  Garrido, Laércio M.; Quero Continuar Gerente, e agora?: Manual Prático sobre a Gestão de Competên-

cias em Liderança. Como Aplicar, Aprender e Ensinar as Competências-chave do Líder Moderno; 256 p.; 9 caps.; 256 

enus.; 3 esquemas; 1 fórmula; 1 gráf.; 1 questionário; 4 siglas; 19 tabs.; 128 refs.; 12 apênds.; 23 x 16 cm; br.; Nobel; São 

Paulo, SP; 2004; páginas 151 a 154, 193 e 194. 
3.  Horney, Karen; Nossos Conflitos Interiores: Uma Teoria Construtiva das Neuroses (Our Inner Conflicts:  

A Constructive Theory of Neurosis); trad. Octavio Alves Velho; 216 p.; 2 partes; 12 caps.; 21 x 13,5 cm; br.; 7a Ed.; Difel; 

São Paulo, SP; 1982; páginas 119 a 127. 
4.  Piaget, Jean; & Inhelder, Bärbel; O Desenvolvimento das Quantidades Físicas na Criança: Conservação 

e Atomismo (Le Développment des Quantités Physiques chez l´Enfant: Conservation et Atomisme); trad. Christiano Mon-

teiro Oiticica; 360 p.; 12 caps.; 8 enus.; 3 tabs.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; Zahar; Rio de Janeiro, RJ; 1983; páginas 335, 357 
e 359. 

5.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-
tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 295. 

R. N. 
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R A C I O C Í N I O    P R O E X O L Ó G I C O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O raciocínio proexológico é a elaboração da autopensenização voltada para 

aplicação prática, racional, lógica e convergente às diferentes áreas da vida, com vistas a consecu-

ção da proéxis e o alcance do completismo existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo raciocínio vem do idioma Latim, ratiocinium, “cálculo; avalia-

ção”. Surgiu no Século XVII. A palavra programação vem do idioma Latim, programma, “publi-

cado por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, programma, “ordem do dia; inscrição”, 

de prographo, “escrever anteriormente; escrever na cabeça de”. Apareceu no Século XX. O termo 

existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial”, de existere, “aparecer; nas-

cer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Raciocínio proéxico. 2.  Pensenização proexológica. 3.  Hiperagudez 

consciencial proéxica. 

Neologia. As 3 expressões compostas raciocínio proexológico, raciocínio proexológico 

simples e raciocínio proexológico complexo são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Raciocínio instintivo. 2.  Raciocínio lacunado. 3.  Raciocínio materi-

alista. 4.  Autopensenização patológica. 5. Autopensenização equivocada. 

Estrangeirismologia: a apex mentis; o insight; a close mind; o gap pensênico entre  

o Curso Intermissivo (CI) e a intrafisicalidade; a self-performance proexológica; a intelligentsia 

da Cognópolis; a pessoa de evolutionary profile; as repercussões negativas dos raciocínios a prio-

ri; as autoconvicções a priori. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Quem raciocina, 

liberta-se. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Proexologia; o holopensene da consecução pro-

exológica; os proexopensenes; a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da interassistencialidade; o equilí-

brio do materpensene pessoal; a autopensenização predominante no pen; a coesão íntima da ma-

xipensenização; os ortopensenes; a busca da ortopensenidade pessoal permanente; a proéxis estru-

turando o holopensene pessoal e grupal; o megafoco pensênico para a consecução proexológica;  

a gestão equilibrada da autopensenidade; a criação dos holopensenes libertários; os hiperpense-

nes; a hiperpensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a autorreceptividade aos 

neopensenes; a seletividade da autopensenidade; a omniconvergência pensênica; a lisura do auto-

pensene irretificável. 

 

Fatologia: o raciocínio proexológico; a mentalidade coerente com as cláusulas pétreas 

proexológicas; o raciocínio polifásico calculado; o neorraciocínio fundamentado no Curso Inter-

missivo; o quociente evolutivo aplicado à interassistencialidade prioritária; as decisões tomadas 

de acordo com o raciocínio proexológico; o múnus proexológico pautando o raciocínio diuturno;  

a alfabetização proexológica possibilitando a leitura dos entrelinhamentos evolutivos; a variável 

prioridade evolutiva nas autodecisões; o foco na recomposição das interprisões grupocármicas;  

a análise aprofundada das próprias escolhas; a evitação da proposição falaciosa; a mentalidade 

abrangente; a inteligência aplicada na otimização do tempo nos afazeres da vida humana; a cons-

cientização do nexo causal; o engajamento da consciência na maxiproéxis; a autofocagem nos 
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próprios autodeveres; a concentração mental; a cosmovisão amplificadora; a coerência paradig-

mática; a evitação do porão consciencial; o controle do subcérebro abdominal; o atacadismo cons-

ciencial; o preço da assertividade do raciocínio lógico; a ação de hoje com repercussões futuras;  

a autovivência habitual, rotineira, ininterrupta e perduradoura da consecução proexológica; a con-

dição elitista do intermissivista; o raciocínio proexológico evitando os desvios de rota; a evitação 

da automanobra dilatória; a força centrífuga das ideias; a autoconsciencialidade megacognitiva no 

mandato evolutivo; a autoconsciência da importância da vida humana atual; o megafoco do acerto 

interassistencial; a abnegação racional; o continuísmo nas gescons pessoais; a intensificação do 

rendimento nas ações proexológicas; a retidão intraconsciencial; a autossegurança na consecução 

das tarefas prioritárias; a eutimia genuína; a lucidez magnificada; a megaopção prioritária; a recu-

peração dos cons magnos; o vetor da catálise evolutiva; o indicador da bússola consciencial;  

a Hermenêutica da Evoluciologia; a escala das prioridades evolutivas; o Manual da Proéxis;  

a Revista de Proexologia; a Associação Internacional da Programação Existencial (APEX). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência das 

parapercepções holossomáticas; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; o taquipsiquismo na tomada de decisão; o ponto de vista multidimencional; a conexão com 

os amparadores extrafísicos; a tenepes na condição de fulcro de assistência ao público-alvo inter-

assistencial; as inspirações provenientes da Central Extrafísica da Verdade (CEV); a concretude 

do planejamento proexológico elaborado no CI. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–tarefa intermissiva; o sinergismo 

autodiscernimento-autevolução; a expansão do sinergismo intelectivo; a expansão do sinergismo 

lucidez-discernimento; a instalação precoce do sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo 

dos atributos mentaissomáticos para a consecução proexológica; o sinergismo dos benefícios ad-

quiridos no Curso Intermissivo colocados em prática no dia a dia. 

Principiologia: o princípio da lealdade intermissiva; o princípio da descrença (PD) atu-

ando na profilaxia dos desvios proexológicos; a aplicação do princípio proexológico “isso não 

é para mim” (omissuper); o princípio  ecisório “na  úvi a, a stenha-se”; a assunção do 

princípio do posicionamento pessoal (PPP) com o firme propósito de cumprir a proéxis pessoal; 

o princípio do megafoco mentalsomático; a lógica assistencial e a Cosmoética como princípios 

magnos embasando as decisões evolutivas. 

Codigologia: o código pessoal de conduta proexogênica; os princípios conscienciológi-

cos inseridos teaticamente no código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos interassistenciais; 

os códigos gerados pelo autabsolutismo aplicado; os códigos evolutivos dos intermissivistas; os 

códigos de valores pessoais; o Manual Pessoal de Prioridades (MPP) enriquecendo o código de 

autoposturas. 

Teoriologia: a existência atual valendo 15 vidas intrafísicas anteriores com base na teo-

ria da Era da Aceleração da História Humana; a fixação intraconsciencial da teoria-líder da 

Conscienciologia; a teoria da autorganização proexológica; a importância do 1% de teoria  

e 99% de prática; a teática da interassistencialidade consciencial; a teoria da cláusula pétrea 

proexológica; a teoria da Acertologia. 

Tecnologia: a técnica da ampliação da autocognição aplicada ao rendimento proexoló-

gico; a técnica do autoplanejamento proexológico; a técnica da criticidade cosmoética; a técnica 

da atenção plena; a técnica da agenda proexológica; a aplicação das técnicas evolutivas da invé-

xis e da recéxis; as técnicas de autodecisões proexológicas; a técnica da priorização do mais re-

levante aplicada na ordenação da proéxis; a técnica da rotina psicomotora proexológica. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal aperfeiçoando o raciocínio proexológico; o labora-

tório conscienciológico da Autoproexologia; a experiência de viver na Cognópolis enquanto la-

boratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da vida humana. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomato-

logia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do raciocínio proexológico; a expansão da parapercep-

tibilidade enquanto efeito do pensar proexológico; o efeito do raciocínio deontológico para vin-

car o materpensene intermissiológico; os efeitos dinâmicos na consecução proexológica; a luci-

dez enquanto efeito do saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) na próxima ressoma; o convívio 

entre companhias evolutivas enquanto efeito da assunção proexológica; as catálises proexológi-

cas enquanto efeitos da identificação dos aportes recebidos. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes do Curso Intermissivo; as paraneossi-

napses captadas dos amparadores; as neossinapses proexológicas vincadas na paragenética;  

as neossinapses das neoideias das evidências das cláusulas proexológicas; as neossinapses influ-

enciando na definição das prioridades proexológicas; as neossinapses intermissivas atuando co-

mo fiel da balança proexológica para a conscin lúcida; as neossinapses motivadas pela forma de 

raciocinar proexologicamente. 

Ciclologia: o ciclo da quebra dos autocondicionamentos mentais; o ciclo raciocínio 

proexológico–completismo existencial; a qualificação do ciclo evolutivo interprisão-vitimização-

recomposição-libertação; a realização proexológica de cada etapa do ciclo etário da vida huma-

na; o raciocínio proexológico no ciclo receber-retribuir; o ciclo análise-síntese proexológica;  

o ciclo dos acertos proexológicos pessoais. 

Enumerologia: o raciocínio multidimencional; o raciocínio mentalsomático; o raciocí-

nio assistencial; o raciocínio cosmoético; o raciocínio intermissiológico; o raciocínio multiexis-

tencial; o raciocínio cosmovisiológico. 

Binomiologia: a análise do binômio indicadores proexológicos particulares–indicadores 

proexológicos gerais; a relevância proexológica do binômio cronêmica-proxêmica; a interpreta-

ção do binômio aporte existencial–diretriz proexológica; o binômio voliciolina–autocomprometi-

mento intermissivo; o binômio compromisso intermissivo–responsabilidade maxiproexológica;  

o binômio Mentalsomatologia-Proexologia; o binômio raciocínio prioritário–rendimento proexo-

lógico. 

Interaciologia: a interação Curso Intermissivo–radicação vitalícia na Cognópolis. 

Crescendologia: os resultados evolutivos obtidos pela aplicação do crescendo prioridade- 

-proatividade; o crescendo da mundividência pessoal; o crescendo da desassedialidade mentalso-

mática; o crescendo da capacidade de qualificar os hábitos pessoais; o crescendo diversidade de 

microinteresses–convergência de megainteresses; o crescendo do autaprimoramento no 

continuísmo laboral. 

Trinomiologia: o trinômio pensênico do raciocínio tripartite pen-se-ne; o trinômio raci-

ocínio-lógica-reflexão; o trinômio racionalidade-discernimento-Cosmoética; o trinômio raciona-

lidade-adaptabilidade-calculabilidade; o trinômio racionalidade-prioridade-coerência. 

Polinomiologia: a atuação diária do intermissivista pautada no polinômio racionalidade 

coerente–teática multidimensional–proatividade assistencial–consecução existencial. 

Antagonismologia: o antagonismo inteligência evolutiva / primitivismo intelectual;  

o antagonismo racionalidade analítica / inspiração imaginativa; o antagonismo racionalidade 

conscienciológica / racionalidade cartesiana; o antagonismo racionalidade multidimensional  

/ racionalidade eletronótica; a visão monocular e simplista do antagonismo razão / emoção;  

o antagonismo hiperacuidade / embotamento; o antagonismo abertismo consciencial / aprioris-

mose; o antagonismo aceitação de responsabilidades / rejeição de responsabilidades; o antago-

nismo acriticismo / autodiscernimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista desperdiçar as responsabilidades multi-

dimensionais favoráveis à autevolução. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a cosmoeticocracia; a democracia pura de-

senvolvedora do raciocínio intermissivo; a política para o desenvolvimento do autodiscernimento; 

a lucidocracia; a parapsicocracia; a meritocracia na aquisição de paracognições de ponta. 

Legislogia: as leis racionais da proéxis; a lei das cláusulas pétreas intermissivas; a lei 

do maior esforço mentalsomático; as leis parafisiológicas do paracorpo do autodiscernimento;  
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a lei da sincronicidade no entendimento das múltiplas oportunidades evolutivas convergentes;  

a lei da maior inteligência aplicada à manutenção da autolucidez; a lei de causa e efeito inserida 

nos esforços pessoais. 

Filiologia: a proexofilia; teaticofilia; a interassistenciofilia; a neofilia; a decidofilia;  

a priorofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a profilaxia das fobias desfavoráveis à lucidez. 

Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a ausência da apriorismomania; a erradicação das manias baratrosféricas. 

Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a cognoteca; a volicioteca; a cosmo-

consciencioteca; a pesquisisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Proexologia; a Intermissiologia; a Experi-

mentologia; a Autopesquisologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Teaticologia;  

a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Vivenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o 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 conscien-

te; 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 cons-

ciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetrógrafa; a voluntá-

ria da Conscienciologia; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapi-

ens analyticus; o Homo sapiens intraconscientiologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapi-

ens logicus; o Homo sapiens autolucidens; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

autossufficiens; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: raciocínio proexológico simples = o do intermissivista pouco convicto 

quanto aos próprios valores evolutivos; raciocínio proexológico complexo = o do intermissivista 

coerente aos princípios evolutivos firmados no Curso Intermissivo. 

 

Culturologia: a cultura assistenciológica; a cultura proexológica; a cultura autopesqui-

sística conscienciológica; a cultura autorrevezamental. 

 

Taxologia. Do ponto de vista da Proexologia, nas esferas da vida humana, eis, por exem-

plo, na ordem alfabética, 15 decisões e respectivas especialidades, fundamentadas no raciocínio 
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proexológico, inteligentes, avançadas e favoráveis a todo intermissivista, homem ou mulher, com 

o propósito da consecução da autoproéxis: 

01.  Assistenciologia: os assistidos acima dos caprichos pessoais. 

02.  Autorganizaciologia: a autogestão proexológica acima da dispersão patológica. 

03.  Comunicologia: a ampliação da erudição acima das conversas frívolas. 

04.  Conviviologia: o convívio com as amizades raríssimas acima das ociosidades sociais. 

05.  Duplologia: a dupla evolutiva (DE) acima do casal incompleto. 

06.  Evoluciologia: o avanço na escala evolutiva acima de títulos academicistas. 

07.  Experimentologia: a radicação vitalícia acima do nomadismo irracional. 

08.  Gesconologia: a gescon acima da prole. 

09.  Intrafisicologia: a residência proexogênica (Proexarium) acima da residência vulgar. 

10.  Mentalsomatologia: as ações mentaissomáticas acima do psicossoma. 

11.  Monetariologia: a construção do pé-de-meia inteligente acima da ganância acumulativa. 

12.  Multidimensionologia: a vivência multidimensional acima do materialismo. 

13.  Reciclonologia: as recins contínuas acima da vivência da síndrome de Gabriela. 

14.  Somatologia: os cuidados com o corpo físico acima da negligência autocida. 

15.  Verponologia: os insights verponológicos acima das ideias miméticas estagnadoras. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o raciocínio proexológico, indicados para a expansão das 

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

01.  Ádito  ideativo  cosmovisiológico:  Paradidaticologia;  Homeostático. 

02.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Filial  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

11.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

14.  Retropostura:  Paraetologia;  Nosográfico. 

15.  Uróboro  introspectivo:  Autoprospecciologia;  Neutro. 

 

O  RACIOCÍNIO  PROEXOLÓGICO  INDICA  ELEVADO  GRAU   
DE  HOLOMATURIDADE  DA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  

BALIZANDO  AS  AÇÕES  E  DECISÕES  NO  CUMPRIMENTO  

SATISFATÓRIO  DAS  CLÁUSULAS  PÉTREAS  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega diuturnamente o raciocínio proexológi-

co de maneira lúcida e coerente com os princípios intermissivos? Quais foram os resultados obti-

dos em termos de produção assistencial? 
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R A C I O N A L I D A D E    CO M P L E T A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A racionalidade completa é o uso teático da razão ou racionalidade, lógica 

ou logicidade, e discernimento de modo integral, total, sem descontinuidade, o tempo todo, em to-

da parte, a respeito de tudo, a condição mais problemática para o ser humano, homem ou mulher, 

vivenciar e sustentar. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo racionalidade vem do idioma Latim, rationalitas, “faculdade de 

raciocinar”, derivado de rationalis, “contável; calculável; racional; dotado de razão”, e este de ra-

tio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; projeto; método; raciocínio; doutrina; razão 

determinante”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo completo provém do mesmo idioma Latim, 

completus, “completo; completado; cheio; pleno; cumprido; feito; satisfeito”, de complere, “com-

pletar; encher; preencher; recrutar; cumprir; acabar; concluir; terminar”. Apareceu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Racionalidade total. 2.  Racionalidade integral. 3.  Racionalidade 

contínua. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo racionalida-

de: irraciocinada; irraciocinado; irracionabilidade; irracional; irracionalidade; irracionalismo; 

irracionalista; irracionalística; irracionalístico; irracionalizar; irracionável; racional; raciona-

lismo; racionalista; racionalização; racionalizada; racionalizado; racionalizar. 

Neologia. As 3 expressões compostas racionalidade completa, racionalidade completa 

ignorada e racionalidade completa autoconsciente são neologismos técnicos da Autodiscerni-

mentologia. 

Antonimologia: 1.  Racionalidade incompleta. 2.  Racionalidade descontínua. 3.  Racio-

nalidade parcial. 

Estrangeirismologia: o Intentionarium; o Recexarium; o saldo do curriculum vitae 

multiexistencial; o superavit; o must; a apex mentis; o background consciencial; as smart 

choices. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à manutenção da holomaturidade consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos ortopensenes evolutivos; a ortopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o nexopen-

senes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a racionalidade predominante 

no pen; a linearidade autopensênica; a autopensenização cosmoética. 

 

Fatologia: a racionalidade completa; as operações racionais das associações de ideias;  

o calculismo cosmoético; a cognoscência racional; as otimizações racionais; a racionalidade como  

a primoprioridade (pripri); a coragem racional; o megafoco pessoal racional; a imaginativa racio-

nal; as demonstrações racionais; as justificativas racionais; o fato de não haver evolução cons-

ciencial sem racionalidade; as racionalidades retilíneas; a sistematização pensamental; a autocapa-

cidade dedutiva; o autodiscernimento possível; as racionalidades interassistenciais; a renúncia ra-

cional assistencial; a pré-análise racional das coisas; a postura mais racional no universo da saúde 

consciencial. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a racionalidade completa quanto à intrafisicalidade da pré-CL. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmovisiológico paracérebro-cérebro. 

Principiologia: o princípio da cognoscibilidade relativa ao nível evolutivo; o princípio 

racional de não ir contra os fatos. 

Codigologia: a inteligência no embasamento do código pessoal de Cosmoética (CPC) 

objetivando a completude máxima da racionalidade atual. 

Teoriologia: a teoria da robéxis ainda dominando a Socin em geral; a teoria da cons-

ciência poliédrica. 

Tecnologia: a técnica de evitação do subcérebro abdominal; a técnica da concentração 

mental; as técnicas projetivas; as técnicas do desenvolvimento parapsíquico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível dos Cosmanalistas. 

Efeitologia: a evitação dos efeitos nocivos da abstração dispersiva; a evitação dos 

efeitos nocivos dos erros de raciocínio; os efeitos autenganadores das racionalidades incomple-

tas; os efeitos evolutivamente potencializadores da vontade inquebrantável acionada pela racio-

nalidade cosmoética. 

Ciclologia: a extinção do ciclo pessoal de autofagia do uróboro; o ciclo problema- 

-diagnóstico-alternativas-implementações-solução. 

Enumerologia: a omnicriticidade; a omnicriteriosidade; a omnicientificidade; omnipon-

derabilidade; a omnidimensionalidade; a omnicognicibilidade; a omnicompreensibilidade. A ma-

téria primeira; a ideia adventícia; o juízo analítico; o princípio de casualidade; a dúvida metódica; 

a filosofia perene; o realismo científico 

Binomiologia: o binômio cognoscível-incognoscível; o binômio holanálise-holossíntese; 

o binômio coerência-consistência; o binômio regras-exceções; o binômio cosmovisão-cosmo-

consciência. 

Interaciologia: a interação racionalidade completa–conhecimento integral–interpreta-

ção realística; a interação limites autocognitivos–limites mateológicos–autorracionalização limi-

tada. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo devaneio-reflexão-neoideia;  

o crescendo evolutivo na abrangência da autorracionalidade; o crescendo evolutivo das variá-

veis analíticas consideradas na autabordagem às realidades universais; o crescendo evolutivo 

aproximando gradativamente a autorracionalidade à lógica do Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio racionalidade-logicidade- 

-discernimento; o trinômio da automaturidade descondicionamento-desrepressão-dessacrali-

zação. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-cognição-intelecção-experiência. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial; 

o antagonismo paracerebralidade / subcerebralidade; o antagonismo verdade / ficção; o antago-

nismo debate racional / fricção hermenêutica; o antagonismo racionalidade / emocionalidade;  

o antagonismo racionalidade / credulidade; o antagonismo predomínio do mentalsoma / predo-

mínio dos sentidos do soma. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço na evitação de simplificações reducionistas na auto-

compreensão do Cosmos; a vivência das leis racionais da proéxis. 

Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a meto-

doteca; a raciocinoteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Raciocinolo-

gia; a Erudiciologia; a Autocriteriologia; a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Autocriti-

cologia; a Autodefinologia; a Autopriorologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens intel-

legens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: racionalidade completa ignorada = a da conscin fiel religiosa lavada ce-

rebralmente; racionalidade completa autoconsciente = a da conscin já vivendo teaticamente  

a condição da multidimensionalidade consciencial. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Autodiscernimentologia. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 itens do confronto explícito entre a racionalidade completa e a racionalidade incompleta 

ou parcial, em geral: 

 

Tabela  –  Confronto  Racionalidade  Completa  /  Racionalidade  Incompleta 

 

N
os

 Racionalidade  Completa Racionalidade  Incompleta 

01. Autodeterminação Incontáveis fobias e tabus 

02. Ciência (Medicina) Religião (Teocracia) 

03. Ecologia Terrestre Poluição terrestre     

04. Hidrologia (água potável) Toxicomanias 

05. Lógica humana Ilogicidade teológica 

06. Nutricionismo científico Obesidade pandêmica 

07. Paz (não violência) Guerras (belicismo) 
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N
os

 Racionalidade  Completa Racionalidade  Incompleta 

08. Percepção holossomática Antiparapsiquismo 

09. Princípio da descrença Superstições 

10. Sexologia Pedofilia 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a racionalidade completa, indicados para a expansão das 

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

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  RACIONALIDADE  HUMANA  EXIGE  SER  

DIVULGADA  COM  INSISTÊNCIA,  POIS  NÃO  PREDOMINA  
NA  SOCIN,  AINDA  PATOLÓGICA,  NA  QUAL  O  MEGA- 
-HOSPITAL  SE  MANTÉM  À  FRENTE  DA  MEGAESCOLA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é governado pela racionalidade? Qual delas:  

a completa ou a parcial? 
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R A C I O N A L I D A D E    DE S P E R T O G Ê N I C A  

(DESPERTOLOGIA)  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A racionalidade despertogênica é a qualidade ou o atributo propulsor da 

condição do ser desassediado permanente total (desperto), expresso pela conscin, homem ou mu-

lher, ao empregar o raciocínio lógico e a autocognição racional de modo teático, cosmoético  

e autodesassediador, em prol da interassistencialidade lúcida. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra racionalidade vem do idioma Latim, rationalitas, “faculdade de 

raciocinar”, derivada de rationalis, “contável; calculável; racional; dotado de razão”, e esta de ra-

tio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; projeto; método; raciocínio; doutrina; razão 

determinante”. Apareceu no Século XIX. O 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”. Surgiu, no idioma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século 

XVI. A palavra permanente procede do idioma Latim, permanens, de permanere, “ficar até  

o fim”. Surgiu em 1702. O termo total vem do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; in-

teiro”. Apareceu no Século XV. O elemento de composição gênico tem conexão com genia, deri-

vado do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Racionalidade em prol da desperticidade. 2.  Racionabilidade desper-

tológica. 3.  Teática da razão pró-desperticidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas racionalidade despertogênica, racionalidade des-

pertogênica incipiente e racionalidade despertogênica avançada são neologismos técnicos da 

Despertologia. 

Antonimologia: 1.  Irracionalidade antidespertológica. 2.  Irracionalidade involutiva.  

3.  Emocionalidade assediadora.  

Estrangeirismologia: a racionalidade expressa no modus operandi do ser desperto; a ra-

zão em prol do turning point evolutivo; a open mind da conscin racional; o upgrade consciencial 

pelas energias conscienciais (ECs); o rapport interconsciencial assistente-assistido; o slow motion 

em prol da reflexão pertinente; o insight autodesassediador diuturno; as smart choices despertogê-

nicas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência da racionalidade fomentando a desperticidade pessoal. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Penso, pos-

so autodesassediar-me. Razão: lógica autassistencial. Raciocínio: lampejo autotarístico. Racio-

nalidade significa verdade. Razão significa coragem. Raciocinemos na escuridão. Sejamos racio-

nalistas multidimensionais. 

Coloquiologia: a pessoa antenada; a pessoa ligada; a conscin cabeça. 

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

2 subtítulos: 

1.  “Racionalidade. Quanto maior a racionalidade, mais complexa a consciência para 

os outros e mais simples para si própria”. “O instinto, a emoção, o entusiasmo, o impulso, a cren-

ça, o achismo e a imaginação jamais devem triunfar sobre a racionalidade”.  

2.  “Razão. Os Seres Humanos erram com as paixões e acertam com a razão, o raciocí-

nio e o autodiscernimento”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade evolutiva; o holopensene pessoal 

da autodesassedialidade; o holopensene pessoal da mentalsomaticidade; o holopensene pessoal da 
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cosmoeticidade; os energopensenes; a energopensenidade; o ene subordinado ao pen do pensene; 

a autopensenização predominante no pen; a coesão íntima da maxipensenização; a autorrefratarie-

dade autopensênica; os patopensenes; a patopensenidade; o materpensene anticosmoético em de-

fesa própria; a autovitimização enraizada contaminando o holopensene pessoal; a impaciência la-

tente afetando o holopensene circundante; a qualificação da autopensenização; o prumo ortopen-

sênico; a autopensenização linear; a paratransfusão ortopensênica; os ortopensenes; a ortopense-

nidade ancorada na intencionalidade interassistencial; a autortopensenidade volitiva; a vivência 

diuturna da autopensenidade do ser desperto; a busca da ortopensenidade pessoal permanente. 

 

Fatologia: a racionalidade despertogênica; o uso da racionalidade a favor da autodesas-

sedialidade; a teática da logicidade em prol da evolução pessoal e grupal; a racionalidade cosmoé-

tica; a mentalsomaticidade; a propensão para encarar fatos e ideias de ponto de vista puramente 

racional; o domínio das reações emocionais; a autorrefratariedade emocional; a racionalidade sen-

do a base de todo processo efetivo de mudança; as ponderações cosmoéticas; o raciocínio lógico 

permeando a cotidianidade; a autorreflexão embasando o comportamento e a cognição pessoal;  

a eliminação dos conflitos intraconscienciais; o autorado conscienciológico; as benesses autorais; 

a autorreflexão profunda eliminando as apriorismoses e os medos; a omnigradação realística dos 

diferentes níveis da Escala Evolutiva das Consciências; os 15 megatrafores pró-autodesperticida-

de; a busca pelo real controle das ações pessoais; a incorruptibilidade; a imperturbabilidade; o so-

brepairamento sem autocorrupções; os mata-burros evitáveis; os “escorregões” dispensáveis;  

a falta de prioridade evolutiva indicando a falta de racionalidade fundamental; o fato de a cog-

nição e o comportamento serem frequentemente regulados pelos processamentos cerebrais in-

conscientes; a avareza cognitiva; as reciclagens intraconscienciais demarcando a trilha autevoluti-

va; a autoconsciência quanto às próprias sensações e emoções; a eliminação das condições cons-

cienciais indesejáveis; a autolucidez quanto aos estágios holossomáticos; a saída do estágio psi-

cossomático-mentalsomático rumo ao estágio mentalsomático; a fixação da racionalidade ininter-

rupta; a hipótese do aporte genético dos Serenões; a racionalidade multimensional superando o ra-

cionalismo científico comum; a racionalidade, a lógica e a maturidade sendo “filhas gêmeas” do 

autodiscernimento; a racionalidade enquanto maior alavanca da evolução consciencial.  

 

Parafatologia: a autoconsciência da paracerebralidade; o mentalsoma superintendendo  

a racionalidade; a conexão homeostática cérebro-paracérebro; a racionalidade multidimensional;  

a hiperacuidade energética; a prática diuturna do estado vibracional (EV) profilático; a tares mul-

tidimensional; a tenepes enquanto recurso despertogênico; o mitridadismo interassistencial para-

psíquico; os extrapolacionismos parapsíquicos em prol da desperticidade; o auxílio da blindagem 

energética pessoal a partir da rotina tarística; o parapsiquismo intelectual; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal crescente; a rotina interassistencial multidimensional; os campos bioener-

géticos elucidando as razões evolutivas; a Central Extrafísica de Energia (CEE); os desbloqueios 

encefálicos em prol da desperticidade; o bloqueio zero; a paracerebralidade ascendente da conscin 

pré-desperta; as inspirações despertogênicas do amparo extrafísico de função; a autodefesa ener-

gética vivenciada; a ampliação lúcida da tara parapsíquica; a gradação ascendente e multidimen-

sional da Autocogniciologia; a Paragenética; a paracerebralidade dos Serenões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intencionalidade interassistencial–disponibilidade ener-

gossomática. 

Principiologia: os princípios hauridos no Curso Intermissivo pré-ressomático; o princí-

pio da descrença (PD) embasando a racionalidade despertogênica; o princípio evolutivo do pri-

mado da razão sobre a emoção; o princípio pessoal de respeito aos autolimites; o princípio da 

irresistibilidade perante a racionalidade evolutiva avançada; o princípio da lógica cosmoética 

expandindo a racionalidade consciencial; o princípio da racionalidade como base na busca evo-

lutiva. 
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Codigologia: a vivência teática, entrosada, do código pessoal de Cosmoética (CPC), do 

código duplista de Cosmoética (CDC) e do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da cláusula da desperticidade presente na proéxis da conscin não 

desperta; a teoria como 1% e a vivência como 99% da realização evolutiva; a teoria da desperti-

cidade proposta em 1989; a teoria da vida humana energossomática; a teoria da reurbex; a teo-

ria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da evolução em grupo. 

Tecnologia: a técnica da vivência coexistencial do binômio admiração-discordância;  

a técnica do sobrepairamento analítico; as técnicas da reeducação emocional; a ampliação da 

taxa pessoal de acertos a partir da técnica do equivocograma; a técnica da paciência cosmoética; 

as técnicas de aprimoramento mentalsomático; as técnicas conscienciográficas autoprescritivas; 

as técnicas volitivas de autossuperação. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico despertogênico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscien-

ciológico da Autodespertologia; o laboratorio conscienciológico da Autevoluciologia; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalso-

matologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível dos Epicons;  

o Colégio Invisível dos Despertos. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos 

desassediadores das dinâmicas parapsíquicas e dos cursos de campo da Conscienciologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no Curso Intermissivo pré-ressomático 

como ponto da viragem evolutiva. 

Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavalia-

ção; o ciclo da autolucidez irracionalidade pré-humana–racionalidade humana–pararracionali-

dade multidimensional; o ciclo assédio-desassédio; o ciclo holobiográfico assedialidade-desper-

ticidade; os 5 ciclos (Curso Intermissivo–tenepes–epicentrismo–desperticidade–compléxis); o ci-

clo horas-semanas-anos; a desperticidade enquanto marco evolutivo no ciclo holossomático. 

Enumerologia: a racionalidade da consréu; a racionalidade da isca inconsciente; a ra-

cionalidade do tenepessista; a racionalidade do intermissivista; a racionalidade do epicon lúcido; 

a racionalidade do conscienciólogo; a racionalidade do pré-desperto. 

Binomiologia: o binômio soltura energossomática–soltura mentalsomática; o binômio 

admiração-discordância; a teática do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binô-

mio sistema automático (impulsivo)–sistema consciente (reflexivo); o binômio autodesassediali-

dade-interassistencialidade; o binômio imperturbabilidade-sobrepairamento; o binômio autocon-

trole energossomático–autocontrole emocional; o binômio Paradireito-Paradever; o binômio 

(dupla) construtivo conscin mentalsomática–conscin amparadora. 

Interaciologia: a interação racionalidade–bom humor; a interação racionalidade contí-

nua–desperticidade. 

Trinomiologia: o trinômio ponderação-lógica-racionalidade; o trinomio lucidez-lógica-

-verdade; o trinômio domínio bioenergético–pacificação emocional–racionalidade multidimen-

sional; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio Voliciologia-In-

tencionologia-Determinologia; o trinômio hiperacuidade-priorização-manutenção; o trinômio 

autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial. 

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

ma entrosado homeostaticamente.  

Antagonismologia: o antagonismo compreensão / impaciência; o antagonismo verdade 

/ ficção; o antagonismo acepção anticosmoética / seleção cosmoética; o antagonismo calma  

/ afobamento; o antagonismo planejamento / impulsividade; o antagonismo autobeligerância  

/ anticonflitividade; o antagonismo hostilidade / cordialidade; o antagonismo autassedialidade  

/ autodesperticidade.  

Crescendologia: o crescendo irracionalidade pré-humana–racionalidade humana–pa-

rarracionalidade multidimensional; o crescendo autodefesa-interassistencialidade; o crescendo 
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homeostasia holossomática estável–interassistencialidade parapsíquica avançada; o crescendo 

autocontrole–autodisciplina–autodomínio holossomático; o crescendo autodesassédio-despertici-

dade; o crescendo autoprontidão energossomática–desperticidade; o crescendo evolutivo aproxi-

mando gradativamente a autorracionalidade à logica do Cosmos. 

Paradoxologia: o paradoxo de o Homo sapiens não ser necessariamente racional;  

o paradoxo da racionalização da irracionalidade. 

Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a raciocinocracia. 

Legislogia: a lei dos direitos interconscienciais; a lei do maior esforço evolutivo; a vi-

vência das leis do Paradireito. 

Filiologia: a raciocinofilia; a voliciofilia; a neofilia; a priorofilia; a energofilia; a evolu-

ciofilia; a desassediofilia. 

Sindromologia: a superação dos resquícios da síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB). 

Mitologia: o descarte de todos os mitos e mitificações. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a energossomatoteca; a parapsicoteca; a conscien-

cioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Despertologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia;  

a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Multidimensiologia; a Conviviologia; a Mentalso-

matologia; a Raciocinologia; a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Autopriorologia.  

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin racional; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;  

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: racionalidade despertogênica incipiente = a da conscin tenepessável, je-

juna quanto ao emprego da razão a favor da autodesperticidade; racionalidade despertogênica 

avançada = a do tenepessista veterano, empregando a razão discernida em prol da autodespertici-

dade. 
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Culturologia: a cultura multidimensional; a cultura da Energossomatologia; a cultura 

do poder interassistencial do tenepessismo; a cultura da autossustentabilidade energética; a cul-

tura da Autodesassediologia; a cultura da racionalidade máxima; a Holocultura da Raciocino-

logia.  

 

Travões. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, 20 impedidores da racionalida-

de despertogênica, promotores de travões e bloqueios bioenergéticos, a serem reciclados pela 

conscin pré-desperta: 

01. Agressividade: a hostilidade; a belicosidade. 

02. Ansiosismo: o açodamento; a afobação; a irreflexão.  

03. Autorrepressão: a contenção antievolutiva; a inibição dos trafores pessoais. 

04. Autovitimização: a mania de inferiorização; os ganhos secundários. 

05. Dependência: o comodismo. 

06. Dramatização: o exagero emocional; o sofrimento desnecessário. 

07. Esquiva: a ingratidão; a desassistencialidade. 

08. Fechadismo: o egocentrismo; o mundinho pessoal impenetrável. 

09. Impaciência: a intranquilidade; o desassossego; a falta de empatia. 

10. Inautenticidade: a incoerência; a incongruência; o autengano. 

11. Irritabilidade: o aborrecimento; a irascibilidade; o mau humor; a distimia. 

12. Mágoa: a amargura; o ressentimento; o cotoveloma; o melindre; o rancor.  

13. Medo: o temor; a preocupação exagerada; o receio infundado. 

14. Megalomania: a macromania; a supervalorização mórbida de si mesmo. 

15. Orgulho: a soberba; a imodéstia; a presunção; o excesso de amor-próprio; a arro-

gância. 

16. Pessimismo: o negativismo; o catastrofismo. 

17. Religiosidade: o dogmatismo; a canga religiosa. 

18. Subserviência: a submissão voluntária; o servilismo; a subjugabilidade; a genufle-

xão; a humildade. 

19. Teimosia: a exacerbação; a rigidez; a inflexibilidade; o radicalismo. 

20. Trafarismo: a abordagem do pior; a apreensão parcial da nosografia. 

 

Motivação. Consoante a Pesquisologia, eis, por exemplo, 13 motivos para a conscin 

autopesquisadora buscar a manutenção diuturna da racionalidade em prol da desperticidade: 

01. Autepicentrismologia: a conquista e depuração do epicentrismo consciencial. 

02. Autodesassediologia: a ampliação da manutenção cotidiana do autodesassédio.   

03. Autorreciclologia: a condição prazerosa de vivenciar as autossuperações. 

04. Autotraforologia: a valorização da versão existencial atual, pós-Curso Intermis-

sivo. 

05. Interassistenciologia: a expansão da tara parapsíquica pessoal. 

06. Intermissiologia: o estreitamento com a paraprocedência intermissiva. 

07. Magnoproexologia: a satisfação íntima da vivência lúcida em prol da magnopro-

éxis. 

08. Maxiproexologia: a desenvoltura proéxica a favor do êxito do compléxis grupal. 

09. Pararreurbanologia: a autoqualificação para a colaboração efetiva nas reurbexes  

e reurbins. 

10. Pré-Intermissiologia: o desenvolvimento da liderança pessoal multidimensional. 

11. Psicossomatologia: a compreensão, a depuração e a qualificação das emoções pes-

soais, em prol dos sentimentos elevados. 

12. Tenepessologia: a potencialização da tarefa energética pessoal. 

13. Voluntariologia: o aprimoramento interassistencial conscienciocêntrico. 
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VI.  Acabativa 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a racionalidade despertogênica, indicados para a expan-
são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-
sados: 

01. Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03. Autopesquisa  despertológica:  Despertologia;  Homeostático. 

04. Bloqueio  zero:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

05. Compensação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

06. Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

07. Magnoproéxis:  Magnoproexologia;  Homeostático. 

08. Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09. Pré-desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático.   
10. Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

11. Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

12. Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

13. Recurso  pró-desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 
14. Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
15. Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 
 

A  RACIONALIDADE  DESPERTOGÊNICA  IMPULSIONA  ATI-
TUDES,  ENERGIAS  E  EMOÇÕES  DO  PRÉ-SERENÃO  A  PO-

SICIONAMENTOS  COTIDIANOS  EVOLUTIVOS  E  AUTODE-
SASSEDIANTES,  A  FAVOR  DA  MAGNOPROÉXIS  PESSOAL. 

  
Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza e vivencia rotineiramente o atributo da 

racionalidade? Na escala de 1 a 5, qual o empenho mantido no emprego lúcido da razão em busca 
da autodesperticidade?  
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Cosenza, Ramon M.; Por que Não somos Racionais: Como o Cérebro faz Escolhas e toma Decisões; 128 
p.; 9 caps.; 13 enus.; 119 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2016; páginas 26, 37, 40, 66 e 67. 

2.  Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções; 
44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;  
3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação 
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 177, 181 e 210. 

3.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-
ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-
sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 302, 386, 390, 
425 e 630. 

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 lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 
1414, 1418 e 1419. 

5.  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 295. 

 
D. D. 
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R A C I O N A L I D A D E    E M P Í R I C A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( H O L O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A racionalidade empírica conscienciológica é a totalidade resultante da 

interação sinergética do fator inteligente (racional)–fator experimental (empírico) vivenciado de 

maneira ortopensênica, cosmoética, multidimensional-conscienciocêntrica, teática e contínua pelo 

autopesquisador parapsíquico, intermissivista, lúcido, conforme as diretrizes investigativas do 

Paradigma Consciencial visando a produção de neoverpons. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo racionalidade procede do idioma Latim, rationalitas, “faculda-

de raciocinar”. Apareceu no Século XIX. O termo empírico provém do mesmo idioma Latim, em-

piricus, “que se guia pela experiência”, adaptado do idioma Grego, empeirikós, e conexo a empei-

ría, “experiência”. Surgiu no Século XVII. A palavra consciência deriva 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 logia vem do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; ex-

posição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Racional-experimentalismo multidimensional. 2.  Racional-Experi-

mentologia. 3.  Fonte do conhecimento conscienciológico. 4.  Lucidez experimental parapsíquica. 

5.  Lógica da pesquisa conscienciológica. 6.  Ortopensenidade experimental cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas racionalidade empírica conscienciológica, racio-

nalidade empírica conscienciológica teórica e racionalidade empírica conscienciológica teática 

são neologismos técnicos da Holopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Racionalidade empírica convencional. 2.  Fonte do conhecimento 

fisicalista. 3.  Discernimento experimental eletronótico. 4.  Racionalização materiológica.  

5.  Realismo convencional. 6.  Dogmatismo. 

Estrangeirismologia: o upgrade parapsíquico lúcido vivenciado; o Cosmocognitarium; 

o breakthrough mentalsomático. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento experimental quanto à holomaturidade da paraperceptibilidade cosmoética e teática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da racionalidade experimental cosmoética; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-

pensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade auto-

pensênica. 

 

Fatologia: a racionalidade empírica conscienciológica; o discernimento-experimental 

conscienciológico; a autovivência multidimensional lúcida; a fonte do conhecimento polimático 

consciencial; a cognoscência conscienciológica experimental; a racionalidade empírica interassis-

tencial; as otimizações racional-empíricas da Conscienciologia; as pesquisas racional-empíricas 

conscienciológicas prioritárias; a heurística racional-empírica da Conscienciologia; as demons-

trações racional-empíricas conscienciológicas; as justificativas racional-empíricas da Conscien-

ciologia; as confutações racional-empíricas da Conscienciologia; as comprovações racional-em-

píricas da Conscienciologia; as hipóteses racional-empíricas da Conscienciologia; o megafoco 

pessoal da racional-empiria conscienciológica; a origem racional-empírica das neoverpons; os fa-

tores vivenciais lógicos facilitando o cumprimento da proéxis; o fato de não haver evolução cons-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18773 

ciencial sem racionalidade experimental; a autocapacidade dedutiva e indutiva do autopesqui-

sador parapsíquico lúcido; o autodiscernimento experimental do autopesquisador consciencioló-

gico; a pós-análise racional-empírica dos fatos e parafatos formadores das neoverpons; a teática 

racional-empírica aplicada à Tudologia Cósmica. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o autoparapsiquismo interassistencial vivenciado; a autoparavivên-

cia projetiva lúcida; a autoparavivência na condição de cosmoconsciência; a alavancagem da pes-

quisa racional-empírica promovida pelos insights assimilados da Central Extrafísica da Verdade 

(CEV) e dos amparadores extrafísicos; a pangrafia autoconsciente; a retilinearidade da lógica-em-

pírica multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo criativo razão-experiência; o sinergismo reflexão cientí-

fica–experimentação científica; o sinergismo autovivência-autodiscernimento; o sinergismo vi-

vência lúcida–completismo existencial (compléxis). 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da autopesquisa racional-empíri-

ca; os princípios multidimensionais-conscienciocêntricos; o princípio da verpon; o princípio da 

autenticidade cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria do conhecimento conscienciológico; a teoria da coerência aplica-

da ao autexperimento. 

Tecnologia: as técnicas argumentativas da lógica experimental; as técnicas paradiplo-

máticas; a técnica da tares; a técnica do dissentimento; a técnica do debate; a técnica da dialéti-

ca; a técnica da polêmica; a técnica da réplica; a técnica da tréplica; a técnica da refutação. 

Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado dedicado à holopesquisa conscien-

ciológica; o voluntariado e paravoluntariado teático; o voluntariado e paravoluntariado cosmoé-

tico-interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoexperimentologia; o labora-

tório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; 

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da au-

torganização; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico das retro-

cognições; o laboratório conscienciológico da Proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores e Parapesquisadores Consciencio-

lógicos; o Colégio Invisível dos Projetores Lúcidos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Para-

psíquicos. 

Efeitologia: os efeitos da autovivência mentalsomática gerando neoverpons; o efeito 

halo das autopesquisas multidimensionais. 

Neossinapsologia: a lógica experimental gerando neossinapses; as neossinapses alavan-

cando as pesquisas experimentais lúcidas. 

Ciclologia: o ciclo autexperimentação-exame-conclusão; o ciclo experimento-diagnósti-

co-neoverpon; o ciclo pesquisa-debate-consenso. 

Enumerologia: o planejamento racional-empírico; as evidências racional-empíricas;  

a análise racional-empírica; as soluções racional-empíricas; a síntese racional-empírica; a corro-

boração racional-empírica; a refutação racional-empírica. 

Binomiologia: o binômio autodiscernimento-autexperimentação; o binômio paravivên-

cia-autorreflexão; o binômio razão-paravivência; o binômio autopesquisa-autolucidez; o binô-

mio holanálise-holossíntese; o binômio coerência-consistência; o binômio neorrealidade-neovi-

vência. 
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Interaciologia: a interação autexperimentação-autocompreensão; a interação evidên-

cia-investigação-neoverpon; a interação pesquisa teática–conclusão; a interação autexperimen-

tação-autorreflexão-autocriticidade; a interação pesquisística profunda consciência pesquisado-

ra–objeto de pesquisa. 

Crescendologia: o crescendo discernimento empírico–solução científica; o crescendo 

pesquisa empírica monodimensional–pesquisa empírica multidimensional; o crescendo autovi-

vência-autorreflexão-síntese. 

Trinomiologia: o trinômio inteligência evolutiva–autexperimentação–neoverpon; o tri-

nômio ideia original–experimentação–síntese; o trinômio Central Extrafísica da Verdade–expe-

riência lúcida–neoverpon; o trinômio experiência-racionalidade-acerto; o trinômio autodiscer-

nimento-autovivência-solução; o trinômio autobservação-intranálise-hipótese; o trinômio ver-

pon-refutação-neoverpon; o trinômio autovivência-autoexperimentação-autorreflexão; o trinô-

mio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas. 

Polinomiologia: o polinômio autexperimentação-autorreflexão-elaboração-conclusão; 

o polinômio vivenciar-examinar-compreender-solucionar; o polinômio observar detidamente–in-

vestigar rigorosamente–inquirir escrupulosamente–analisar pacientemente; o polinômio detec-

tar-esmiuçar-descobrir-formalizar; o polinômio induzir-deduzir-revisar-aprofundar; o polinômio 

vislumbrar-compreender-embasar-teorizar; o polinômio descrenciológico questionar-criticar-re-

futar-debater-investigar; o polinômio autolucidez-lógica-coerência-experiência-solução; o poli-

nômio racionalidade-cientificidade-teaticidade-prioridade. 

Antagonismologia: o antagonismo racional-empirismo conscienciológico / racional- 

-empirismo eletronótico; o antagonismo racional-empirismo / dogmatismo; o antagonismo racio-

nalismo experimental / racionalismo especulativo; o antagonismo racionalidade vivenciada / ir-

racionalidade teórica; o antagonismo racional-empirismo / ilusão; o antagonismo coerência ex-

perimental / incoerência teórica; o antagonismo ideias inatas / ideias fixas; o antagonismo 

autexperiência / achismo; o antagonismo experiência prática / experiência teórica; o antagonis-

mo verponismo / dogmatismo; o antagonismo verpon / especulação; o antagonismo debate racio-

nal / fricção hermenêutica; o antagonismo Pesquisologia / Mateologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de o racional-empirismo ser fonte e, ao mesmo tempo, dife-

renciador entre o conhecimento conscienciológico e o convencional. 

Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a teaticocracia; a conscienciocra-

cia; a cientificocracia; a gnosiocracia; a democracia pura; a proexocracia; a debatocracia; a so-

focracia; a verponocracia; a debatocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço da pesquisa intelectivo-experimental; a lei da produ-

ção do conhecimento racional-empírico; o primado das leis racionais e vivenciais da Proexo-

logia. 

Filiologia: a racionofilia; a intelectofilia; a coerenciofilia; a experimentofilia; a gnosio-

filia; a autopesquisofilia; a cienciofilia; a parapsicofilia; a ortofilia; a laborfilia; a flexibilidade 

neofílica. 

Mitologia: a desconstrução do mito eletronótico. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a raciocinoteca; a experimentoteca; a lucidoteca; a co-

gnoteca; a ciencioteca; a filosofoteca; a mentalsomatoteca; a logicoteca; a metodoteca; a criti-

coteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holopesquisologia; a Parepistemologia; a Autopesquisologia;  

a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Raciocinologia; a Erudiciologia; a Mentalsoma-

tologia; a Autocriteriologia; a Autexperimentologia; a Autocriticologia; a Autodefinologia; a Au-

topriorologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autopesquisadora lúcida; a conscin paracientista; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

ano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vi-

gilans; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsy-

chicus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: racionalidade empírica conscienciológica teórica = a pesquisa apenas 

teórica consubstanciada pelo paradigma consciencial; racionalidade empírica conscienciológica 

teática = a pesquisa teórico-experimental consubstanciada pelo paradigma consciencial. 

 

Culturologia: a cultura da racionalidade-experimental adequada à pesquisa conscien-

ciológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o racionalidade empírica conscienciológica, indicados 

para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 

04.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

08.  Parepistemologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Pesquisador  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

11.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Racionalidade  rudimentar:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

14.  Ultrexegética:  Exegeticologia;  Neutro. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18776 

15.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  RACIONALIDADE  EMPÍRICA  CONSCIENCIOLÓGICA  PRES-
SUPÕE  A  TEÁTICA  MULTIDIMENSIONAL  DESCRENCIO-

LÓGICA,  CONDIÇÃO  SINGULAR  DA  CONSCIN  INTERMISSI-
VISTA  PESQUISADORA  E  COM  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega adequadamente a racionalidade empí-

rica conscienciológica nas pesquisas? Qual delas: a teórica ou a teática? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Châtelet, François; Uma História da Razão: Entrevistas com Émile Noel (Une Histoire de la Raison: En-
trevistens avec Émile Noel); trad. Lucy Magalhães; 160 p.; 8 caps.; 1 índice; 29 refs.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar; Rio de 

Janeiro, RJ; 1994; páginas 15 a 34. 

2.  Hessen, Johannes; Teoria do Conhecimento (Erkenntnistheorie); trad. João Virgílio Gallerani Cuter; 178 
p.; 25 caps.; 2 índices; 68 refs.; ono.; 21 x 13 cm; br.; Livraria Martins Fontes Editora; São Paulo, SP; 1999; páginas 47  

a 64. 

3.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 
sinopses; glos. 241 termos; 9.265 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 183 e 184. 
4.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 

filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.663 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; pá-
ginas 195 e 196. 

 

A. A. 
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R A C I O N A L I D A D E    P A R A C I E N T Í F I C A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A racionalidade paracientífica é o uso teático da razão ou racionalidade, 

lógica ou logicidade, e discernimento de modo integral, total, sem descontinuidade, o tempo todo, 

nas pesquisas da Conscienciologia em geral, pessoais e grupais, nesta dimensão humana e nas 

outras. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra racionalidade vem do idioma Latim, rationalitas, “faculdade de 

raciocinar”, derivada de rationalis, “contável; calculável; racional; dotado de razão”, e esta de ra-

tio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; projeto; método; raciocínio; doutrina; razão 

determinante”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição para procede do idioma Grego, 

pará, “por intermédio de; para além de”. O termo científico deriva do idioma Latim Medieval, 

scientificus, “científico”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Racionalização paracientífica. 02.  Racionalidade parafactual.  

03.  Pararracionalidade fenomenológica. 04.  Paraciência conscienciológica. 05.  Logicidade pa-

racientífica. 06.  Autodiscernimento paracientífico. 07.  Paracognoscência. 08.  Soltura mentalso-

mática. 09.  Abertismo parapsíquico. 10.  Princípio da descrença. 

Neologia. As 4 expressões compostas racionalidade paracientífica, racionalidade para-

científica tenepessista, racionalidade paracientífica desassediadora e racionalidade paracientífi-

ca cosmoconscienciológica são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Racionalidade fisicalista. 02.  Racionalidade fenomenológica.  

03.  Racionalização materiológica. 04.  Materialismo cru. 05.  Ingenuidade parapsíquica. 06.  In-

discernimento paracientífico. 07.  Absurdo cosmoético. 08.  Antilogismo. 09.  Onirismo. 10.  Cre-

dulidade. 

Estrangeirismologia: o Intentionarium; o Recexarium; o saldo do curriculum vitae 

multiexistencial; a apex mentis; o background consciencial; o principium incredulitatis. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da paraperceptibilidade cosmoética e teática. 

 

II.  Fatuística 

 

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

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mega-

pensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade autopensê-

nica. 

 

Fatologia: a racionalidade paracientífica; a Paraciência Racional; o parassaber polimáti-

co; a polimatia multidimensional; a Conscienciologia expurgando o aspecto irracional religioso 

dos parafenômenos e parafatos; a racionalidade contra os caprichos infantis; a Conscienciologia 

curando o repúdio irracional da Ciência Convencional aos parafenômenos; a pararracionalidade 

imposta à Pós-Dessomatologia; a racionalidade da maturidade humana; a antirrobotização cosmo-

visiológica; a racionalidade aplicada em todas as atividades pessoais. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a paracognoscência; a retilinearidade da lógica multidimensional. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo criativo imaginação-racionalidade; o sinergismo autor-

ganização ideativa–racionalidade máxima–holopensene do discernimento; o sinergismo psiquis-

mo-parapsiquismo; o sinergismo Ciência Convencional–Ciência Conscienciologia. 

Principiologia: os desafios dos princípios da Conscienciologia; os princípios conscien-

ciocêntricos; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da descrença; o princípio da 

verpon; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da racionalidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autodidatismo permanente. 

Tecnologia: as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da ta-

res; a técnica do dissentimento; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; a técnica da 

dialética; a técnica da polêmica; a técnica da réplica; a técnica da tréplica; a técnica da Cos-

moética Destrutiva. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à reeducação tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito ha-

lo das pesquisas multidimensionais. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a racionalidade da cientificidade; a racionalidade da Conscienciologia; 

a racionalidade da Cosmoética; a racionalidade da Parafenomenologia; a racionalidade da Inte-

rassistenciologia; a racionalidade da Autoproexologia; a racionalidade da Autorrevezamento-

logia. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro. 

Interaciologia: a interação racionalidade-autorreflexão; a interação evolutiva vontade- 

-intencionalidade-racionalidade; a interação racionalidade–bom humor. 

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

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

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

do intrafísico ao extrafísico; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística. 

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-sistematicidade-criticidade; o trinômio flexi-

bilidade-racionalidade-calculabilidade; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologis-

mos; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-su-

pertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) cons-

tructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio 

ideia original–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o tri-

nômio consistência-coerência-racionalidade; o trinômio experiência-racionalidade-acerto. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade; o polinômio neopensenes-neoverpons- 

-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial; 

o antagonismo paracerebralidade / subcerebralidade; o antagonismo verdade / ficção; o antago-

nismo debate racional / fricção hermenêutica; o antagonismo racionalidade / emocionalidade;  

o antagonismo racionalidade / credulidade; o antagonismo racionalidade / instintividade; o an-

tagonismo predomínio do mentalsoma / predomínio dos sentidos do soma; o antagonismo ener-

gossomático racionalidade do coronochacra / irracionalidade do umbilicochacra. 
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Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evo-

luciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a Paradireitologia; a lei da empatia; 

a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da inte-

rassistencialidade; a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a intelectofilia;  

a neofilia; a logicofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a meto-

doteca; a raciocinoteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Raciocinologia; a Erudiciologia; a Autocriteriologia; a Autexperimentologia; a Autocriti-

cologia; a Autodefinologia; a Autopriorologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

abstractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens intel-

legens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens parapsy-

chicus; o Homo sapiens parascientificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: racionalidade paracientífica tenepessista = a condição conscienciológica 

inicial da conscin parapsíquica, minipeça interassistencial; racionalidade paracientífica desasse-

diadora = a condição conscienciológica intermediária da conscin parapsíquica em nível de ser 

desperto; racionalidade paracientífica cosmoconscienciológica = a condição conscienciológica 

culminante da conscin parapsíquica vivenciando o parafenômeno da cosmoconsciência. 

 

Culturologia: a cultura da racionalidade máxima em implantação na Cognópolis; a Ho-

locultura da Raciocinologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a racionalidade paracientífica, indicados para a expansão 

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

06.  Avanço  da  razão:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

09.  Formação  conscienciológica:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

12.  Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 

13.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

14.  Racionalidade  rudimentar:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

15.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  RACIONALIDADE  PARACIENTÍFICA 
É  APANÁGIO  INÉDITO  DAS  CONSCINS  LÚCIDAS  DESTA  

ERA  DA  REURBEX  TERRESTRE,  PROMOVIDA  PELA  ME-
GAEVOLUÇÃO  DO  COLÉGIO  INVISÍVEL  DOS  SERENÕES. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a racionalidade paracientífica na 

própria vida cotidiana diuturna? Você aborda o assunto, em geral, sob qual ângulo? 
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R A C I O N A L I D A D E    RU D I M E N T A R  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A racionalidade rudimentar é a qualidade, caráter ou condição da conscin 

com atitude ou postura intelectual ainda frágil nas argumentações, sem sustentação lógica ou 

teática. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo racionalidade vem do idioma Latim, rationalitas, “faculdade de 

raciocinar”, derivado de rationalis, “que serve para contar; que pode ser calculado; calculável; ra-

cional; dotado de razão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; proje-

to; método; raciocínio; doutrina; razão determinante”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo rudi-

mentar procede do idioma Latim, rudimentum, “primeiros elementos de Ciência ou Arte; primei-

ros estudos; aprendizado; ensaio; esboço; estreia; tirocínio”. Apareceu também no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Racionalidade primária. 2.  Racionalidade esboçante. 3.  Racionali-

dade superficial. 4.  Racionalização rudimentar. 5.  Racionalização inexata. 6.  Raciocínio rudi-

mentar. 7.  Razão inicial. 

Neologia. As 3 expressões compostas racionalidade rudimentar, racionalidade rudi-

mentar jejuna e racionalidade rudimentar madura são neologismos técnicos da Autodiscerni-

mentologia. 

Antonimologia: 1.  Racionalidade científica. 2.  Racionalidade lógica. 3.  Racionalidade 

avançada. 4.  Racionalização evoluída. 5.  Racionalidade polimática. 6.  Raciocínio elevado.  

7.  Irracionalidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade evoluída. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos minipensenes; os ociopensenes; a ociopenseni-

dade; os patopensenes; a patopensenidade; o materpensene racional. 

 

Fatologia: a racionalidade rudimentar; os rudimentos da racionalidade; a abstração su-

perficial; o fato de todas as pessoas terem problemas com a racionalidade rudimentar consigo 

mesmas ou com as outras conscins; o subargumento; o argumento ilegítimo; a aferição racional 

dos fatos; a prospecção racional do tema; as operações racionais das associações de ideias; o cal-

culismo cosmoético; a cognoscência racional; as otimizações racionais; a racionalidade como  

a primoprioridade (pripri); a coragem racional; o megafoco pessoal racional; a imaginativa racio-

nal; as demonstrações racionais; as justificativas racionais; o fato de não haver evolução cons-

ciencial sem racionalidade; as racionalidades retilíneas; a sistematização pensamental; a autocapa-

cidade dedutiva; o autodiscernimento possível; as racionalidades interassistenciais; a renúncia ra-

cional assistencial; a pré-análise racional das coisas; a postura mais racional no universo da saúde 

consciencial. 

 

Parafatologia: a racionalidade energética; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio racional de não ir contra os fatos. 

Teoriologia: a teoria da robéxis. 
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Tecnologia: a técnica de evitação do subcérebro abdominal; a técnica da concentração 

mental. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos da abstração dispersiva; os efeitos nocivos dos erros de 

raciocínio. 

Ciclologia: o ciclo de autofagia do uróboro. 

Enumerologia: as autoconvicções racionais; as posturas racionais; os autojuízos racio-

nais; as evidências racionais; os argumentos racionais; as refutações racionais; as soluções ra-

cionais. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo devaneio-reflexão-neoideia. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial; 

o antagonismo debate racional / fricção hermenêutica; o antagonismo racionalidade / emociona-

lidade; o antagonismo racionalidade / credulidade. 

Politicologia: a asnocracia; a genuflexocracia. 

Legislogia: as leis racionais da proéxis. 

Filiologia: a raciocinofilia; a cogniciofilia. 

Fobiologia: a raciocinofobia. 

Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a meto-

doteca; a raciocinoteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia; a Raciocinolo-

gia; a Erudiciologia; a Autocriteriologia; a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Autocriti-

cologia; a Autodefinologia; a Cerebrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscin antilógica; a consréu ressomada; a conscin bara-

trosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin racional; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens rudimentator; o Homo sa-

piens vulgaris; o Homo sapiens inordinatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens abs-

tractus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens intellegens. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: racionalidade rudimentar jejuna = a da conscin jovem, ainda inexperien-

te nas argumentações lógicas; racionalidade rudimentar madura = a da conscin madura, quando 

viciada nas argumentações ilógicas, ao modo de hábito arraigado. 

 

Culturologia: a cultura da racionalidade evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a racionalidade rudimentar, indicados para a expansão 

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

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  RACIONALIDADE  RUDIMENTAR  É  ENCONTRADA   
NA  MEDIOCRIDADE,  NA  ROBÉXIS  E  ATÉ  NO  PORÃO 

CONSCIENCIAL.  IMPORTA  IDENTIFICÁ-LA  QUANDO  SUR- 
GE  A  FIM  DE  SE  BUSCAR  A  EXPANSÃO  DO  RACIOCÍNIO. 

 

Questionologia. A racionalidade normalmente empregada por você, leitor ou leitora,  

é ainda rudimentar ou já avançou para patamares superiores? Pode comprovar a posição com 

exemplos? 
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R A C I O N A L I Z A Ç Ã O  
( A U T O R R A C I O C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A racionalização é o uso teático da razão, raciocínio, racionalidade, lógica, 

logicidade, cálculo ou autodiscernimento de modo integral, total, sem descontinuidade, em todo  

tempo e local, a respeito de tudo, por parte da conscin lúcida, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo racional vem do idioma Latim, rationalis, “contável; calculá-

vel; racional; dotado de razão”, e este de ratio, “conta; cálculo; consideração; relação; comércio; 

projeto; método; raciocínio; doutrina; razão determinante”. Apareceu no Século XIV. A palavra 

racionalização surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Análise racional. 02.  Análise da razão. 03.  Análise raciocinada. 

04.  Exegese racional. 05.  Exegese raciocinada. 06.  Exegese da razão. 07.  Exegética racional. 

08.  Exegética da razão. 09.  Hermenêutica racional. 10.  Hermenêutica da razão. 

Neologia. As duas expressões compostas racionalização simplista e racionalização so-

fisticada são neologismos técnicos da Autorraciocinologia. 

Antonimologia: 01.  Irracionalização. 02.  Análise irracional. 03.  Exegese irracional. 

04.  Exegética irracional. 05.  Análise da irrazão. 06.  Exegese da irrazão. 07.  Exegética da irra-

zão. 08.  Hermenêutica da irrazão. 09.  Hermenêutica irracional. 10.  Síntese irracional. 

Estrangeirismologia: o Intentionarium; o Recexarium; o saldo do curriculum vitae 

multiexistencial; o superavit; o must; a apex mentis; o background consciencial; as smart choi-

ces; o streamline thought. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autoparapercuciência. 

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

logia: racionalização evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos ortopensenes evolutivos; a ortopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexo-

pensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a racionalidade predomi-

nante no pen; a linearidade autopensênica; a autopensenização cosmoética racional. 

 

Fatologia: a racionalização; o ideal da aplicação da racionalização em tudo; a combina-

ção efetiva dos meios para alcançar os fins proexológicos; o descarte das irracionalidades onipre-

sentes. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a pararracionalização intermissiva propiciando a cosmovisão aute-

volutiva; a paracientificidade aplicada à existência intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmovisiológico paracérebro-cérebro; o sinergismo ra-

zão-experiência; o sinergismo bom senso–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo autevoluti-

vo racionalidade cosmoética–parapsiquismo interassistencial–taquirritmia pensênica. 

Principiologia: os desafios dos princípios da Conscienciologia; os princípios conscien-

ciocêntricos; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da descrença; o princípio da 
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verpon; o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da racionalidade evolutiva. 

Codigologia: a racionalização etológica pelo código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autodidatismo permanente. 

Tecnologia: as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da ta-

res; a técnica do dissentimento; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; a técnica da 

dialética; a técnica da polêmica; a técnica da réplica; a técnica da tréplica; a técnica da Cos-

moética Destrutiva; a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à reeducação tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; o efeito ha-

lo das pesquisas multidimensionais. 

Ciclologia: o ciclo problema-solução; o ciclo automotivador maior esforço–maior pro-

dutividade; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a álgebra da lógica; a evidência de razão; a ideia força; o raciocínio ana-

lítico; a certeza racional; a reflexão completa; a filosofia racional. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio agilização-qualificação. 

Interaciologia: a interação racionalidade-autorreflexão; a interação evolutiva vontade- 

-intencionalidade-racionalidade; a interação racionalidade–bom humor. 

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

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

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

do intrafísico ao extrafísico; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística. 

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-sistematicidade-criticidade; o trinômio flexi-

bilidade-racionalidade-calculabilidade; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologis-

mos; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-su-

pertópico; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) cons-

tructo-conceito-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio 

ideia original–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o tri-

nômio consistência-coerência-racionalidade; o trinômio experiência-racionalidade-acerto; a ba-

se atributiva da racionalidade no trinômio cognição-intelecção-memória; o nível da racionalidade 

vislumbrado no trinômio princípios-sentimentos-valores; o efeito da racionalidade completa de-

monstrado no trinômio equilíbrio consciencial–autodomínio holossomático–estabilidade etoló-

gica. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio racionalidade-logicidade-prioridade-verdade; o polinômio neopensenes-neoverpons- 

-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio metodológico sistematização-padronização-normatiza-

ção-modernização; o polinômio heurístico racionalização-otimização-potencialização-inovação; 

o polinômio pragmático simplicidade-funcionalidade-praticidade-efetividade. 

Antagonismologia: o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial; 

o antagonismo paracerebralidade / subcerebralidade; o antagonismo verdade / ficção; o antago-

nismo debate racional / fricção hermenêutica; o antagonismo racionalidade / emocionalidade;  

o antagonismo racionalidade / credulidade; o antagonismo racionalidade / instintividade; o an-

tagonismo predomínio do mentalsoma / predomínio dos sentidos do soma; o antagonismo ener-

gossomático racionalidade do coronochacra / irracionalidade do umbilicochacra; o antagonismo 

racionalidade / credulidade; o antagonismo senso / contrassenso; o antagonismo racionalismo 

/ ilogismo. 
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Politicologia: a lucidocracia; a democracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evo-

luciocracia; a invexocracia; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: as leis dos direitos interconscienciais; a Paradireitologia; a lei da empatia; 

a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da inte-

rassistencialidade; a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a leiturofilia; a intelectofilia;  

a neofilia; a logicofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a criticoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a meto-

doteca; a raciocinoteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorraciocinologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsoma-

tologia; a Erudiciologia; a Autocriteriologia; a Holomaturologia; a Autexperimentologia; a Auto-

criticologia; a Autodefinologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens 

rationarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens mentalso-

maticus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens evolutiologus; 

o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: racionalização simplista = o uso teático da razão de modo instintual; ra-

cionalização sofisticada = o uso teático da razão de acordo com a hiperacuidade consciencial evo-

lutiva cosmoética. 

 

Culturologia: a cultura da racionalidade teática máxima em implantação na Cognópo-

lis; a Holocultura da Raciocinologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autorraciocinologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 categorias de racionalizações básicas: 
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1.  Racionalização da autevolução: a Evoluciologia; a racionalização na existência 

multidimensional; a evolutividade autoconsciente; o ato de racionalizar os pensamentos, os senti-

mentos, as vivências, as leituras, os escritos, os feitos e os aprimoramentos; o binômio autodiscer-

nimento assistencial teático–êxito holocármico. 

2.  Racionalização da autexpressão: a Comunicologia; a racionalização na tares; a li-

nearidade autopensênica; a argumentação racional, lógica, coerente, escorreita e não capciosa;  

o binômio teática-verbação. 

3.  Racionalização da autoapreensibilidade: a Descrenciologia; a racionalização na au-

tocognição; a compreensibilidade experimental; o ato de questionar, experienciar, ponderar, deba-

ter, refutar e entender as realidades cósmicas; o binômio criticidade cosmoética–discernimento 

evolutivo. 

4.  Racionalização do apetite: a Somatologia; a Gastrossomatologia; a racionalização 

na dieta alimentar; a responsabilidade somática; a saúde e a nutrição sobrepujando as tentações 

gastronômicas; as pesquisas do binômio alimentação frugal–longevidade. 

5.  Racionalização do emocionalismo: a Psicossomatologia; a racionalização dos afe-

tos; a sentimentalidade elevada; a eliminação das reatividades emocionais e subcerebrais; o trinô-

mio serenidade-equilíbrio-discernimento. 

6.  Racionalização dos gastos: a Economia; a Ecologia; a racionalização no consumo 

consciente; a austeridade existencial; o racionamento lúcido, seletivo e cosmoético dos recursos 

pela conscin large; o princípio do sabendo usar não vai faltar. 

7.  Racionalização do trabalho: a Autorganizaciologia; a racionalização no labor coti-

diano; a dinamicidade procedimental; a administração detalhada, exaustiva e eficaz de arquivos, 

processos, usos e atuações; o antagonismo autorganização livre / enrijecimento burocrático. 

 

Megafatologia. É chocante refletir e concluir sobre os fatos humanos historiográficos 

quando racionalmente analisados. Por exemplo: Sócrates (470–399 a.e.c.), ícone da Filosofia, se 

deixou imolar pela ingestão da cicuta. Jesus de Nazaré (4 a.e.c.–29 e.c.), ícone da Religião, se dei-

xou matar pela crucificação. Ambas as personalidades foram masoquistas ou suicidas, em dife-

rentes épocas e Sociedades Intrafísicas, oferecendo o péssimo exemplo de obedecer a todas as leis 

humanas, mesmo sendo tais leis injustamente aplicadas por autoridades irracionais e estultifi-

cantes. 

Megarraciocinologia. Provavelmente, se vivos fossem, tais personalidades estariam, ho-

je, ainda conservando tais mentalidades, apoiando as penas de morte institucionais, as lapidações 

a pedradas por adultério e outras barbaridades hediondas das leis dos fanáticos religiosos vigentes 

em alguns países em pleno Terceiro Milênio. Conclusão: o nível de racionalidade de cada qual 

desses ícones não era, à época, até, literalmente, razoável. 

Megamáquina. A partir do exposto, a racionalização ou a racionalidade é a megamáqui-

na indispensável para moer, triturar, esfacelar e esmigalhar mitos, tabus, crendices, superstições, 

idolatrias, sacralizações e absurdidades multisseculares e milenares de todas as origens e natu-

rezas. 

Megaconquista. O emprego da razão ou a capacidade de raciocinar com lógica é a má-

xima conquista do princípio consciencial no caminho da evolução. 

Megarracionalidade. A identificação da verdade e a escolha da prioridade para se viver 

cosmoeticamente dependem do nível teático da megarracionalidade pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 
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03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autorraciocinofilia:  Autorraciocinologia;  Homeostático. 

05.  Avanço  da  razão:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Complemento  da  Descrenciologia:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

08.  Irracionalidade  religiosa:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

10.  Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 

11.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Racionalidade  completa:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Racionalidade  rudimentar:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

14.  Razão  superior:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Rigor  racionalístico:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

A  APLICAÇÃO  PERMANENTE  DA  RACIONALIZAÇÃO  
É  O  POSICIONAMENTO  IDEAL  PARA  A  DINAMIZAÇÃO  

EVOLUTIVA  DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA,  EM  TODA  DI-
MENSÃO  EXISTENCIAL  OU  MOMENTO  DE  VIVÊNCIA. 

 

Questionologia. A racionalização para você, leitor ou leitora, se inclui na autopenseniza-

ção de todo momento? Ou você ainda promove falhas de racionalidade? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18789 

R A C I S M O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O racismo é o conjunto de teorias e crenças, sem bases científicas, funda-

das na superioridade de certas raças humanas, estabelecendo hierarquia entre tais etnias, não raro 

criando preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a determinada raça ou etnia dife-

rente, considerada, de modo errôneo, inferior, e até a doutrina ou sistema político, jurássico e an-

tidemocrático, fundado sobre o pseudodireito, subumano, de certa raça, por exemplo, suposta-

mente pura, de dominar outra, sendo frontalmente contra a Cosmoeticologia e a evolução das 

consciências. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo raça é adaptação do idioma Italiano, razza, “conjunto de indiví-

duos de certa espécie animal ou vegetal de características constantes e transmitidas aos descen-

dentes”. Surgiu no Século XV. O sufixo ismo vem do idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; 

teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculia-

ridade de; ação, conduta, hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patoló-

gica”. A palavra racismo apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Discriminação racial; preconceito racial; racialismo. 02.  Intolerantis-

mo; sectarismo; xenofobismo. 03.  Chauvinismo; paroquialismo; provincianismo; regionalismo; 

separatismo. 04.  Etnocentrismo. 05.  Princípio antiparagenético. 06.  Preconceito anticosmoéti-

co. 07.  Doutrina antiuniversalista; doutrina genealógica radical. 08.  Monoculturalismo. 09.  Na-

zifascismo. 10.  Apartheid. 11.  Isolacionismo; pigmentocracia; segregacionismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo raça: antir-

racismo; antirracista; multirracialismo; racialismo; racismo; racista. 

Neologia. As duas expressões compostas racismo individual e racismo coletivo são neo-

logismos técnicos da Parapatologia, dentro do universo da Parassociologia. 

Antonimologia: 01.  Antirracismo. 02.  Multirracialismo. 03.  Multiculturalismo.  

04.  Universalismo. 05.  Abertismo consciencial. 06.  Sociabilidade. 07.  Xenofilia. 08.  Megafra-

ternidade. 09.  Cosmoeticologia. 10.  Paradireitologia. 

Estrangeirismologia: o apartheid; o sniper. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do tato. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexistem ra-

ças nobres. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os etnopensenes; a etnopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o racismo; a etnopatia; a endogamia; a barreira racial; o preconceito racial;  

a discriminação racial; o corporativismo; o lobismo; o sectarismo; o facciosismo; o racialismo;  

o machismo; o femismo; os ginepapos; o narcisismo grupal; o ultranacionalismo; o antiuniversa-

lismo; o caucasiocentrismo; a amaurose evolutiva; o estranhamento epidérmico; a raça como co-

leira social do ego; o senso arraigado ao clã; o crime de lesa-humanidade; a obstupificação étnica; 

os idiotismos culturais; as barreiras dermatológicas; a escravatura; os grupos racistas; a Ku-Klux-

Klan (EUA); os lordes (Inglaterra); o pré-nazismo; o hitlerismo; o nazifascismo; o neofascismo;  

o neonazismo (Alemanha); a subcerebralidade; o Holocausto na Segunda Guerra Mundial; a an-

tissubumanidade. 

 

Parafatologia: a heterassedialidade interconsciencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscien-

ciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Enumerologia: a oligarquia; a dinastia; a linhagem; a monarquia; a Genealogia; a Herál-

dica; a nababia; o nepotismo. 

Binomiologia: o binômio duplista discriminador-discriminado; o binômio guerra-ma-

tança; o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio mundinho-interioro-

se-apriorismose; o trinômio povo-etnia-cultura. 

Antagonismologia: o antagonismo democracia / antidemocracia. 

Politicologia: a raciocracia; a pigmentocracia; a aristocracia; a asnocracia; a baioneto-

cracia. 

Filiologia: a etnofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a xenofobia jurídica; a zenofobia; a zoofobia; a fitofobia;  

a gnosiofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Ninrode. 

Maniologia: a etnomania. 

Mitologia: o mitismo racial. 

Holotecologia: a antropoteca; a biologoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a socioteca; 

a idiotismoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Parassociologia; a Sociologia; a Etologia; a Ho-

lomaturologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Parageneticologia; a Consciencioterapia; a Eu-

genia; a Biotecnologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o princípio consciencial; a consciênçula; a consréu ressomada; as consréus 

racistas; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana incons-

ciente; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o ditador Adolf Hitler (Hans Wurst ou Zé-Salsicha; 1889–1945); o hitle-

rista; o hitleriano; o pré-nazista; o nazicolaboracionista; o nazificado; o nazifacista; o neonazista; 

o criptofascista; o intolerantista; o sectarista; o adepto da Ku-Klux-Klan; o racista; o patrão-car-

rasco; o etnopata; o compassageiro evolutivo; o escritor; o intelectual; o pré-serenão vulgar; o po-

lítico; o monarquista; o oligarca; o nababo; o biocida; o rinheiro; o motosserrista; o queimadista; 

o bonsaísta; o toureiro. 

 

Femininologia: a pré-nazista; a nazicolaboracionista; a nazificada; a nazifacista; a neo-

nazista; a criptofascista; a intolerantista; a sectarista; a racista; a patroa-carrasca; a etnopata; a com-

passageira evolutiva; a escritora; a intelectual; a pré-serenona vulgar; a mulher política; a monar-

quista; a oligarca; a biocida; a queimadista; a bonsaísta; a toureira. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo stultus; o Homo sapiens etnophobicus; o Homo 

sapiens xenophobicus; o Homo sapiens antissubumanus; o Homo sapiens consreu; o Homo sa-

piens vulgaris; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens dependens; 

o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens obsidiatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: racismo individual = a discriminação do aluno na escola devido à etnia; 

racismo coletivo = a guerra desencadeada em função da etnia. 

 

Culturologia: o monoculturalismo; a cultura do etnocentrismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o racismo, indicados para a expansão das abordagens de-

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

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

05.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  RACISMO  NA  TERRA,  ALÉM  DE  SER  RETROCESSO  

INSTINTIVO  PROTORREPTILIANO,  VEM  ATRASANDO 
A  EVOLUÇÃO  CONSCIENTE  DE  MILHARES  DE  CONSCINS,  
INDIVIDUALMENTE,  E  OUTRAS  MILHÕES  COLETIVAMENTE. 

 

Questionologia. O racismo ainda atua no desenvolvimento da maxiproéxis para você? 

Em quais circunstâncias? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Busca pela Justiça. Título Original: Heavens Fall. País: EUA. Data: 2006. Duração: 105 min. Gêne-

ro: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português (em DVD). 
Direção: Terry Green. Elenco: Timothy Hutton; David Strathairn; Leelee Sobieski; Anthony Mackie; & Bill Sage. Pro-

dução: Anna Marie Crovetti; Wade W. Danielson; & Gloria Pryor. Desenho de Produção: Julieann Getman. Direção de 

Arte: Mark A. Thomson. Roteiro: Terry Green. Fotografia: Paul Sanchez. Música: Tony Llorens. Montagem: Suzy El-
miger. Cenografia: Derrick Hinman. Efeitos Especiais: Pacific Title. Companhia: Strata Productions Inc. Outros da-

dos: Filme baseado em fatos. Sinopse: Em 1931, jovens negros, com idade entre 12 e 20 anos, foram retirados do trem 

onde estavam e presos, acusados de terem estuprado mulheres brancas. Após rápido julgamento, foram condenados à ca-
deira elétrica. A notícia se espalhou com rapidez e gerou grande polêmica, e a Corte Suprema dos Estados Unidos resol-

veu fazer novo julgamento. É quando Samuel Leibowitz, advogado novaiorquino com impressionante sequência de vitó-

rias nos tribunais, decide defender os acusados. 
2.  Mississipi em Chamas. Título Original: Mississippi Burning. País: EUA. Data: 1988. Duração: 127 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Alan Parker. 

Elenco: Gene Hackman; Willem Dafoe; Michael Rooker; Frances McDormand; Brad Dourif; & R. Lee Ermey. Produ-

ção: Robert F. Colesberry; & Frederick Zollo. Desenho de Produção: Philip Harrison; & Geoffrey Kirkland. Direção de 

Arte: John Willett. Roteiro: Chris Gerolmo. Fotografia: Peter Biziou. Música: Trevor Jones. Montagem: Gerry Ham-

bling. Cenografia: Jim Erickson. Outros dados: Baseado em fatos verídicos; Oscar de melhor fotografia; & Prêmio de 
melhor ator no festival de Berlim. Sinopse: Quando jovens militantes contra o racismo são assassinados no Mississipi, em 

1964, o governo dos EUA manda equipe do FBI investigar. 

3.  Tempo de Matar. Título Original: A Time to Kill. País: EUA. Data: 1996. Duração: 150 min. Gênero: 

Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Joel Schumacher. Elenco: Matthew 

McConaughey; Sandra Bullock; Samuel L. Jackson; Kevin Spacey; Oliver Platt; Ashley Judd; Patrick McGoohan; Donal 
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Sutherland; & Kiefer Sutherland. Produção: John Grisham; Hunt Lowry; Arnon Milchan; & Michael G. Nathanson. De-

senho de Produção: Larry Fulton. Direção de Arte: Richard Toyon. Roteiro: Akiva Goldsman, com base na obra A Ti-

me To Kill de John Grisham. Fotografia: Peter Menzies Jr. Música: Elliot Goldenthal. Montagem: William Steinkamp. 
Cenografia: Dorree Cooper. Companhia: Regency Enterprises; & Warner Bros. Sinopse: Homem negro mata 2 racistas 

brancos, estrupadores e assassinos da própria filha de 9 anos de idade. Dois advogados idealistas aceitam a causa, e en-

frentam turbulento julgamento. 

 

Bibliografia  Específica: 

 
01.  Aith, Marcio; Racismo derruba Líder de Bush no Senado; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 82;  

N. 26.925; Caderno: Mundo; Seção: EUA; 1 foto; São Paulo, SP; 21.12.02; página A 14. 

02.  Aragonés, Gonzalo; Cabello Rubio, Ojos Azules, Alma Racista; La Vanguardia; Tabloide; Diário;  
N. 43.362; Seção: Internacional; 1 foto; 1 site; Barcelona; Espanha; 24.07.02; página 7. 

03.  Araújo, Ariadne; Racismo vai à Justiça; IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.643; Seção: Brasil / Preconcei-
to; 2 fotos; São Paulo, SP; 28.03.01; página 43. 

04.  Argemiro, Pedro; & Mutti, Marcelo; Racismo; Manchete; Revista; Semanário; N. 2.508; Seção: Compor-

tamento / Conectados; 1 enu.; 2 estatísticas; 14 fotos; Rio de Janeiro, RJ; 13.05.2000; páginas 60 a 64. 
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R A D I C A Ç Ã O    V I T A L Í C I A    N A    C O G N Ó P O L I S  
( R E S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A radicação vitalícia na Cognópolis é a condição intrafísica da conscin 

com domicílio permanente no perímetro das instalações urbanas, burgo, bairro ou local onde vive 

alguma Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), ao modo de residente 

internado voluntariamente, ali, para toda a vida humana, junto com outras pessoas associadas e dis-

postas domiciliarmente próximas, formando o todo da corporação docente e discente de conscien-

ciólogos pesquisadores-pesquisados. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo radicação deriva do idioma Latim, radicare, “deitar raízes, enrai-

zar”. Apareceu no Século XVII. O vocábulo vitalício procede também do idioma Latim, vitalis, 

“concernente à vida; de vida”. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição gno, “conhe-

cer”, provém de raiz da família de idiomas Indoeuropeus. O vocábulo pólis vem do idioma Gre-

go, pólis, “cidade”. Apareceu, no idioma Português, a partir do Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Internação vitalícia na Cognópolis. 2.  Domicílio ininterrupto na 

CCCI. 3.  Vivência no campus conscienciológico. 4.  Fixação intrafísica conscienciológica.  

5.  Cognopolita. 

Neologia. As 3 expressões compostas radicação vitalícia na Cognópolis, radicação vita-

lícia primária na Cognópolis e radicação vitalícia superior na Cognópolis são neologismos téc-

nicos da Ressomatologia. 

Antonimologia: 1.  Vivência na interiorose. 2.  Vivência em instituição total. 3.  Noma-

dismo existencial. 4.  Apedeutismo evolutivo. 

Estrangeirismologia: o Autopesquisarium; o Administrarium; a avant-garde intermissi-

vista. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a potencialização da fôrma holopensênica pessoal e grupal; as prioridades 

teáticas; o holopensene ideal para a consecução da maxiproéxis. 

 

Fatologia: a radicação vitalícia na Cognópolis; a radicação vitalícia eletiva como condu-

ta-exceção cosmoética; a criação das raízes do Conviviarium (Experimentarium); o enraizamento 

da Conscienciópolis; a Cosmópolis; o Complexo Conscienciológico; a Socin do megaconheci-

mento; a Sociedade de Escritores; o complexo conscienciológico rurbano; o oásis reeducacional 

urbano; as comunidades conscienciológicas; o megafoco da autoconsciencialidade; os tecnopolos 

conscienciológicos; o condomínio conscienciológico; a Basecon; a Casa dos Pesquisadores; o in-

ternamento para sempre; o campus universitário existencial; o tempo integral dedicado às auto-

pesquisas; o aproveitamento pessoal das faixas etárias; a vitaliciedade do autodidatismo; o ende-

reço pessoal permanente; o domicílio eletivo invariável; a autorganização fixada; o grupo social 

vitalício; o ajustamento recíproco dos elementos mais afins; a aglutinação de talentos; o estudo 

vivo das superdotações; os megaempreendimentos conscienciológicos; a microminoria social 

avançada; a convivialidade harmônica; a democracia consciencial exequível; a liberdade de ex-

pressão; a liberdade vital de ir e vir; o pião intrafísico da maxiproéxis; o magistério itinerante do 

conscienciólogo ou consciencióloga; a internacionalização das abordagens; o término da radica-

ção vitalícia somente culminando na dessoma; a programação existencial continuada; a dinamiza-

ção do autorrevezamento multiexistencial; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as Empre-

sas Conscienciocêntricas (ECs); a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais 

(UNICIN). 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18794 

Parafatologia: a ofiex fixada; o conjunto de ex-alunos dos Cursos Intermissivos (CIs) 

com interesses comuns; a relação Cognópolis–Cursos Intermissivos (CIs); a relação Cognópolis– 

–Central Extrafísica de Energia (CEE); a relação Cognópolis intrafísica–Interlúdio extrafísica;  

o primado do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento; as tecnópoles da Paratecnologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Enumerologia: o oásis reeducacional; a democracia consciencial exequível; a liberdade 

de expressão; a convivialidade harmônica; a grupalidade neofílica; o megafoco da autoconscien-

cialidade; a Socin do megaconhecimento prioritário. 

Binomiologia: o binômio recéxis-recin; o binômio rurbano-parurbano; o binômio prio-

rização-otimização. 

Antagonismologia: o antagonismo especialismo / generalismo; o antagonismo Cognó-

polis-Fobópolis. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia; a democracia. 

Filiologia: a grupalidade neofílica; a priorofilia. 

Mitologia: os mitos e utopias milenares. 

Holotecologia: a Fozteca; a cognoteca; a recexoteca; a proexoteca; a gregarioteca;  

a parapsicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Ressomatologia; a Proexologia; a Grupocarmologia; a Experi-

mentologia; a Autopesquisologia; a Refutaciologia; a Conviviologia; a Vivenciologia; a Assisten-

ciologia; a Conscienciocentrologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a família de voluntários da Conscienciologia; as equipes 

técnicas do Holociclo. 

 

Masculinologia: o voluntário da Conscienciologia; o semperaprendente; o ex-aluno de CI; 

o conscienciólogo; o professor itinerante da Conscienciologia; o epicon; os escritores da CCCI. 

 

Femininologia: a voluntária da Conscienciologia; a semperaprendente; a ex-aluna de CI; 

a consciencióloga; a professora itinerante da Conscienciologia; a epicon; as escritoras da CCCI. 

 

Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens cognopolita; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sa-

piens epicentricus; o Homo sapiens sapientior. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: radicação vitalícia primária na Cognópolis = a do cognopolita, homem 

ou mulher, recém-chegado ao voluntariado da Conscienciologia; radicação vitalícia superior na 

Cognópolis = a da conscin, homem ou mulher, jubilada no voluntariado da Conscienciologia. 

 

Megadiferença. Sob a ótica da Experimentologia, a absorção racional de conhecimentos 

ou a imersão experimental, parcial, do aluno externo, frequentando regularmente as aulas, al-

gumas horas por dia, do curso do educandário (o externato), é muito diferente e menos eficaz se 

comparada à imersão experimental, total, do aluno interno, vivendo permanentemente dentro, 24 
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horas por dia, de modo voluntário, no mesmo estabelecimento de ensino (o internato). Tal mega-

diferença demonstra a relevância insofismável da condição da radicação vitalícia na Cognópolis. 

 

Atividades. Conforme os princípios da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 atividades encontradas na Cognópolis: 

01.  Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia atuantes. 

02.  Conferências: a atualização técnica através de palestras e conferências. 

03.  Cursos: os cursos de múltiplas naturezas em desenvolvimento no momento. 

04.  Debates: os debates regulares continuados (Argumentarium). 

05.  Exposições: o desfrute do cosmograma e das exposições técnicas permanentes. 

06.  Holoteca: a vida mentalsomática com acesso imediato aos artefatos do saber. 

07.  Laboratórios: os laboratórios de autopesquisas à disposição. 

08.  Pesquisas: a participação em eventos sucessivos de pesquisas. 

09.  Plenárias: as assembleias e plenárias administrativas das ICs. 

10.  Tertúlias: as tertúlias diárias gratuitas; o curso de longo curso. 

 

Vantagens. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

vantagens evolutivas, lógicas e racionais de se viver permanentemente internado na Cognópolis: 

01.  Aproveitamento: melhorar o aproveitamento da atual existência humana, valendo 

por 15 retrovidas, acelerando a História Pessoal. 

02.  Assistenciologia: manter a participação íntima, ininterrupta e consolidada nas boas 

causas do voluntariado. 

03.  Despertologia: alcançar lucidez e maturidade antecipadas no rumo da vivência da 

desperticidade (Despertarium). 

04.  Energossomatologia: cooperar na união potencializadora das forças físicas e das 

energias conscienciais de grupo consciencial coeso e coerente. 

05.  Experimentologia: ajudar a materializar as ICs, altamente aperfeiçoadas, a utopia 

consciencial histórica, factível ou realizável, hoje, nesta dimensão e neste período evolutivo 

(Ano-base: 2005). 

06.  Holomaturologia: intensificar a recuperação dos cons magnos, afastando as automi-

meses indesejáveis, na intimidade de holopensene ambiental técnico. 

07.  Parapedagogiologia: fazer, de fato, da vida humana, a escola consciencial dinâmica  

e ideal, para sempre, do progressismo (Evolutionarium). 

08.  Paraprofilaxiologia: evitar perdas de tempo, energias, oportunidades e de compa-

nhias evolutivas valiosas para a proéxis, erradicando as amizades ociosas recíprocas e prejudiciais 

em função do Desviacionismo. 

09.  Proexologia: executar a queima de etapas na programação existencial, em grupo 

(maxiproéxis), entranhado na consciencialidade. 

10.  Sinergismologia: desenvolver o sinergismo da megafraternidade vivenciada ao má-

ximo, sem estupros evolutivos, com elevado utilitarismo cosmoético. 

 

Posturas. Do ponto de vista da Intrafisicologia, e dentro da Cronêmica, eis, por exem-

plo, na ordem funcional, 5 posturas de perduração, interatuantes, inteligentes e avançadas para  

o conscienciólogo, homem ou mulher, objetivando a realização de gescons e da policarmalidade: 

1.  Proéxis: a indemissibilidade da proéxis pessoal. 

2.  Tenepes: a vitaliciedade das práticas diárias do tenepessismo pessoal. 

3.  Cognópolis: a vitaliciedade da radicação pessoal na Cognópolis. 

4.  Estudos: a vitaliciedade no desenvolvimento ininterrupto do autodidatismo. 

5.  Acervo: a vitaliciedade na expansão da arquivologia técnica pessoal. 

 

Evitações. Pelos conceitos da Holomaturologia, não se deve confundir a vivência vitalí-

cia na Cognópolis, condição democrática, obviamente evoluída, por exemplo, com estes 3 tipos de 

instituições humanas regressivas, depósitos de internados evitáveis, dispostos na ordem alfabética: 
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1.  Ditadura. A instituição ditatorial com lavagens cerebrais e contra a liberdade indivi-

dual de todas as naturezas; a estufa para mudar pessoas. 

2.  Dogmática. A instituição dogmática de qualquer linha de conhecimento contra a apli-

cação teática do princípio da descrença. 

3.  Totalizante. A instituição total restritiva, convencional, fechada, por exemplo: a pe-

nitenciária, o convento, o mosteiro, o abrigo geriátrico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a radicação vitalícia na Cognópolis, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

05.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

08.  Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

09.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

11.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  RADICAÇÃO  VITALÍCIA  NA  COGNÓPOLIS,  ALÉM  DE  

SER  CONDUTA-EXCEÇÃO  É,  SEM  DÚVIDA,  ÓBVIA  FAÇA-
NHA  EVOLUTIVA  E  INDISCUTÍVEL  RESPONSABILIDADE 

PERANTE  O  CURSO  INTERMISSIVO  E  A  MAXIPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você consegue exemplificar o desafio da conduta-exceção pioneira de 

viver radicado na Primeira Cognópolis, existente na Terra, desenvolvida na cidade de Foz do 

Iguaçu? As raízes pessoais mantidas, ali, por você, são externas, superficiais e temporárias, ou in-

ternas, profundas e permanentes? 

 
Bibliografia  Específica: 
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R A D I C A L I D A D E    E V O L U T I V A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A radicalidade evolutiva é a posição racional de quem parte ou provém da 

mais profunda raiz ou origem de específica realidade, pararrealidade, fato, parafato, fenômeno  

e / ou parafenômeno, a fim de assentar a abordagem técnica, a análise lógica e a pesquisa abran-

gente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo radical vem do idioma Latim, radicalis, de radix, “raiz (sentido 

próprio e figurado); base; fundamento; origem”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo 

procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de per-

correr, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Fundamentalidade evolutiva. 2.  Radicalidade da abordagem proati-

va. 3.  Priorização evolutiva. 4.  Precisão conscienciológica. 5.  Hiperacuidade evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 30 cognatos derivados do vocábulo radical: ra-

dicação; radicada; radicado; radicalismo; radicalista; radicalização; radicalizar; radicalmente; 

radicanda; radicando; radicante; radicar; radicela; radiciação; radicícola; radiciforme; radicí-

foro; radícola; radicosa; radicoso; radicotomia; radícula; radiculada; radiculado; radiculalgia; 

radiculálgico; radicular; radiculectomia; radiculite; radiculopatia. 

Neologia. As 4 expressões compostas radicalidade evolutiva, radicalidade evolutiva mí-

nima, radicalidade evolutiva média e radicalidade evolutiva máxima são neologismos técnicos da 

Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Superficialidade evolutiva. 2.  Inconsistência evolutiva. 3.  Desprio-

rização evolutiva. 4.  Vaguidade materiológica. 

Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à Priorologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inteligência evolutiva (IE); os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os impactopensenes; a impactopensenidade. 

 

Fatologia: a radicalidade evolutiva; a lógica da radicalidade atuante; a hiperacuidade 

teática; a prioridade evolutiva agudizada; a autovivência da verdade relativa de ponta; a intenção 

de assistir realisticamente sem agredir, sem ofender e sem excluir; o emprego da omnicrítica em 

bases cosmoéticas; o momento evolutivo de dar o basta nas autocorrupções; a exposição das ver-

pons acima dos convencionalismos; a eliminação das meias-verdades e das fachadas; a autossupe-

ração das automimeses seculares por meio da incorruptibilidade; a transparência da autenticidade 

sem camuflagens, trucagens ou artimanhas; a busca da reconciliação universal lógica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia. 
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio au-

todiscernimento-fato-interpretação. 

Antagonismologia: o antagonismo autenticidade / inautenticidade; o antagonismo radi-

calidade evolutiva / radicalismo ideológico. 

Politicologia: a democracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a cogniciofilia; a sociofilia; a evoluciofilia; a gnosiofilia; a priorofilia; a neo-

filia; a assistenciofilia. 

Mitologia: a vivência da Antimitologia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a convivioteca; a criticoteca; a prioroteca; a recexoteca; 

a definoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Voliciologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia;  

a Verbaciologia; a Holocarmologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiolo-

gia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

to; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens radicalevolutus; Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens defi-

nitor; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: radicalidade evolutiva mínima = a autovivência do princípio da evitação 

da amizade ociosa; radicalidade evolutiva média = a autovivência permanente do calculismo cos-

moético ou de fazer tudo de caso pensado; radicalidade evolutiva máxima = a vivência da maxi-

dissidência ideológica perante a Materiologia Convencional, a Filosofia Materialista e as Reli-

giões Belicistas. 

 

Caracterologia. De acordo com a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 atitudes, posturas ou comportamentos racionais, rígidos e inevitáveis no curso da evolução 
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consciencial, próprios da Conscienciologia, capazes de expor teaticamente a vivência da condição 

da radicalidade evolutiva: 

1.  Autoimperdoabilidade. A consciência somente amplia de modo cosmovisiológico  

a própria vida quando perdoa a todas as conscins e consciexes (heteroperdões), sem perdoar a si 

mesma, ou seja: eliminando o acriticismo, a autocorrupção e o autassédio com a megafraterni-

dade. 

2.  Cosmoeticologia. A Cosmoética, quando destrutiva, ou seja: somente capaz de fun-

cionar, melhorando o contexto, com a destruição inafastável (Destrutologia) do contexto anterior 

irrecuperável, dos anacronismos e fossilizações. 

3.  Descrenciologia. O princípio da descrença antidogmático e autolimpante: não acre-

dite em nada, nem mesmo nas informações expostas nesta Enciclopédia, pois o inteligente é fazer 

pesquisas pessoais sobre os temas a fim de se admitir as realidades com as autovivências diretas. 

O conscienciólogo, homem ou mulher, é, de fato, o cético otimista cosmoético (COC). 

4.  Exaustividade. A técnica da exaustividade: o ato de levar às últimas consequências –  

mesmo arrostando imensas dificuldades – as próprias pesquisas com o objetivo de esclarecer, ao 

máximo, todo o contexto. 

5.  Impactoterapia. A técnica da verdade relativa impactante: a única eficaz, em múlti-

plos contingenciamentos, para trazer a reciclagem existencial a maior, extinguindo os eufemis-

mos, rótulos, fachadas, hipocrisias e placebos. 

6.  Omissuper. A exemplificação explícita ou pública do posicionamento da omissão su-

peravitária ou da evitação, no momento adequado, do acumpliciamento predisponente à interpri-

são grupocármica; a técnica da recusa do suborno. 

7.  Realismo. O princípio da imprestabilidade ou a condição lógica e óbvia do fato: se 

algo não é bom, não adianta fazer maquilagem. O melhor, neste caso, é deixar para lá, refugar 

com a esnobação lúcida característica da banana technique. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a radicalidade evolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

08.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  RADICALIDADE  EVOLUTIVA  EXALTA  A  COSMOETICOLO-
GIA, A  EVOLUCIOLOGIA,  A  RACIONALIZAÇÃO,  A  LÓGICA, 

A  PRIOROLOGIA,  A  COSMOVISIOLOGIA  E  A  REFUTA-
CIOLOGIA  EM  TODAS  AS  INSTÂNCIAS  DA  EXISTÊNCIA. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18800 

Questionologia. A autovivência da condição da radicalidade evolutiva já alcançou você? 

Em quais circunstâncias? 
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R A D I C A L I S M O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O radicalismo é a conduta pessoal caracterizada pelo óbvio afastamento do 

usual ou consensual de maneira drástica na ordem social, apoiada por opiniões e posições extre-

madas, com disposição de introduzir alterações profundas em hábitos, condições e pontos de vista 

correntes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo radicalismo deriva do idioma Latim, radix, “raiz (sentido próprio  

e figurado); base, fundamento origem”; e do sufixo do idioma Grego, ismós, formador de nome 

de ação de certos verbos. Surgiu em 1858. 

Sinonimologia: 01.  Radicalização. 02.  Extremismo. 03.  Inflexibilidade. 04.  Imodera-

ção. 05.  Intemperança. 06.  Intolerância. 07.  Imprudência. 08.  Catonismo. 09.  Ultrarradicalis-

mo. 10.  Ultrortodoxia. 

Neologia. As 3 expressões compostas radicalismo íntimo, radicalismo externo e radica-

lismo cósmico são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Antirradicalismo; antirradicalização. 02.  Elasticidade. 03.  Flexibi-

lidade. 04.  Antiextremismo. 05.  Moderação. 06.  Temperança. 07.  Conservantismo. 08.  Neofo-

bismo. 09.  Prudência. 10.  Juste milieu. 

Estrangeirismologia: o lato sensu da exorbitância; o parkour. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente quanto à qualidade 

do autodiscernimento cognitivo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Muito exces-

so prejudica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal quanto à inteligência evolutiva (IE); os pirropense-

nes; a pirropensenidade. 

 

Fatologia: o radicalismo; a doutrina radical; a política radical; o terrorismo; a radicaliza-

ção; o extremismo; o posicionamento extremo; o fundamentalismo; a superortodoxia; o caturris-

mo; a casmurrice; o pirronismo; a inexorabilidade; a inflexibilidade; a intolerância; a teimosia; a re-

nitência; a recalcitrância; o enrijecimento; o endurecimento; o reendurecimento; o vício de con-

tradizer; a pertinácia opaca; o rebeldismo; a birra de anteontem; o amuo; o embezerramento; o aze-

dume; a refratariedade intelectiva; a intransigência irredutível; a arrogância; a rigidez cortical;  

o ato de passar da conta; o sobrecarregamento; a sobrecarga; o excesso; a excrescência; a holo-

confrontação; a automutilação; o epílogo funesto; o suicídio. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Enumerologia: a irreflexão; a imaturidade; a inadequação; a intolerância; a exageração; 

a intransigência; a subcerebralidade. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18802 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio sementeira intrafísica– 

–colheita extrafísica; o binômio crise-crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade-decisão- 

-deliberação. 

Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções. 

Antagonismologia: o antagonismo moderação / radicalismo; o antagonismo acerto 

/ desacerto. 

Politicologia: a autocracia. 

Holotecologia: a convivioteca; a superlativoteca; a oniroteca; a bizarroteca; a patopen-

senoteca; a dogmaticoteca; a belicosoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Parassocio-

logia; a Cosmovisiologia; a Invexologia; a Autodiscernimentologia; a Serenologia; a Parapato-

logia; a Interprisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a isca humana inconsciente; o ser impérvio à razão; a pessoa acamptossomática. 

 

Masculinologia: o sectário do radicalismo; o radicalista; o político Robespierre; o médi-

co guerrilheiro Eernesto “Che” Guevara (1928–1967); o crítico Aristarco; o catoniano; o suicida 

potencial; o incendiário; o terrorista; o homem-bomba; o marroaz; o amuado; o birrento; o empe-

dernido; o pirrônico; o xiita; o sem-jogo-de-cintura; o superextremista; o radical; o co-radical; 

o ultrarradical. 

 

Femininologia: a sectária do radicalismo; a radicalista; a suicida potencial; a incendiá-

ria; a terrorista; a mulher-bomba; a catoniana; a amuada; a birrenta; a empedernida; a pirrônica;  

a xiita; a sem-jogo-de-cintura; a superextremista; a radical; a co-radical; a ultrarradical. 

 

Hominologia: o Homo sapiens radicatus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

gregarius; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens idolalatrus;  

o Homo sapiens neophobus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: radicalismo íntimo = o posicionamento do suicida ou autocida; radicalis-

mo externo = o posicionamento do homicida e do serial killer (sniper); radicalismo cósmico 

= o posicionamento da gestante-bomba e do genocida. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, o radicalismo, em geral, pode ser clas-

sificado em duas características básicas, nesta ordem funcional: 

1.  Radicalismo sadio: por exemplo, a exaustividade pesquisística (intrafísico); o extra-

polacionismo (parapsíquico). 

2.  Radicalismo patológico: por exemplo, o genocídio (intrafísico); o estupro evolutivo 

(parapsíquico). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 
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02.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Impactoterapia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

07.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Megatolice:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

09.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Radicalidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  RADICALISMO,  EM  MUITOS  CASOS,  DEMONSTRA,  
A  PARTIR  DA  VONTADE  EXACERBADA  DA  CONSCIN,  AL- 
GUM  INDÍCIO  DA  RAIZ  PATOLÓGICA  DA  ANTICOSMIFICA- 
ÇÃO  OU  DE  POSTURA  EXTREMA  CONTRA  O  COSMOS. 

 

Questionologia. Você toma atitudes radicais? Em qual contexto? Intencionando atingir 

qual objetivo? 
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R A D I O T I S M O    M U S I C A L  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O radiotismo musical é o estado patológico de adicção e fixação por mú-

sica, característico da consciência, intra ou extrafísica alienada, agindo por base psicossomática, 

ainda não apresentando o autodiscernimento quanto à evolução pessoal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo rádio é abreviação da palavra radiofonia, constituída dos ter-

mos do idioma Latim, radius, “raio (de roda, círculo ou luz); rádio (algum dos ossos do antebra-

ço)”, e do idioma Grego, phonés, “som; voz”. Surgiu no Século XX. O sufixo ismo procede do 

idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou reli-

gioso; ato, prática ou resultado; peculiaridade; ação; conduta; hábito ou qualidade característica; 

quadro mórbido; condição patológica”, e é formador de nome de ação de certos verbos. A palavra 

música deriva também do idioma Grego, mousikós, “que diz respeito às Musas”, e por extensão, 

“à Poesia ou às Artes, especialmente à música; quem cultiva a música; instrução ou habilidade em 

música”. Apareceu no Século XIV. O termo musical surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Musiotismo. 2.  Idiotismo radiofônico. 3.  Vício por música. 4.  Mu-

sicomania. 5.  Musicolatria. 6.  Alienação sonora. 7.  Autodispersão pela música. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 81 cognatos derivados do vocábulo rádio: ma-

xirradiotismo; megarradiotismo; minirradiotismo; radiautografia; radioacústica; radioamador; 

radioamadora; radioamadorismo; radioamadorista; radioamadorística; radioamadorístico; ra-

dioantena; radioator; radioatriz; radiobaliza; radiocêntrico; radiocintilação; radiocomunica-

ção; radiocomunicador; radiocomunicadora; radiocondução; radiocontrolador; radiocontrola-

dora; radiocultura; radiodifundir; radiodifusão; radiodifusor; radiodifusora; radioemissão; ra-

dioemissor; radioemissora; radioescuta; radioespectro; radioespectrógrafo; radioespectrogra-

ma; radiofilia; radiófilo; radiofobia; radiófobo; radiofone; radiofonia; radiofônica; radiofônico; 

radiofonização; radiofonizada; radiofonizado; radiofonizador; radiofonizadora; radiofonizar; 

radiofrequência; radiofusão; radiografia; radiograma; radiogravador; radiogravadora; radio-

jornal; radiojornalismo; radiojornalista; radiola; radiolocalização; radiomensagem; radionove-

la; radiotáxi; radioteatral; radioteatro; radiotelefonia; radiotelefônico; radiotelefonista; radiote-

legrafia; radiotelegráfico; radiotelegrafista; radiotelegrama; radiotelevisada; radiotelevisão; ra-

diotelevisar; radiotismo; radiotransmissão; radiotransmissor; radiotransmissora; radiotransmi-

tir; radiovitrola. 

Neologia. O vocábulo radiotismo musical e as 3 expressões minirradiotismo musical; 

maxirradiotismo musical e megarradiotismo musical são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Inteligência musical. 2.  Uso racional da música. 3.  Musicofobia.  

4.  Antiadicção musical. 

Estrangeirismologia: a condição baratrosférica das raves; os jingles publicitários. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à utilização racional da música. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do radiotismo; os patopensenes; a patopensenida-

de; os melopensenes; a melopensenidade; os xenopensenes assediadores decorrentes do emocio-

nalismo exacerbado; o arrependimento no sen dos autopensenes. 

 

Fatologia: o radiotismo musical; as músicas nosográficas; o crescimento constante da 

radiodifusão e das telecomunicações como estímulo ao radiotismo; a degradação da qualidade 

artística em função da indústria cultural, atendendo a demanda da Socin ainda patológica; as 
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reações neurológicas do organismo produzindo earworms, ou a fixação de trechos musicais 

repetitivos na cabeça, decorrentes da exposição prolongada e inadequada à música; a necessidade 

fisiológica dos momentos de silêncio; o uso exagerado dos headphones em detrimento da 

conservação saudável do órgão auditivo; a desatenção à quantidade massiva de informações no 

cotidiano; as mensagens subliminares; as patologias somáticas desenvolvidas a partir do 

radiotismo; as patologias psicossomáticas afetando negativamente o mentalsoma; o radiotismo 

promovendo outros tipos de vícios como o alcoolismo e a toxicomania em geral; a condição alie-

nante do artista ansioso pelos aplausos, carente de atenção; a condição de automimese existencial 

dispensável, repetindo posturas alienantes de vidas anteriores com relação à música; a impos-

sibilidade de realizar trabalho intelectual profundo ouvindo música; a abordagem da música na 

condição de objeto de estudo e não unicamente de apreciação artística; a música amenizando  

o psicossoma e favorecendo a abordagem mentalsomática, preparando a consciência para a tares; 

as músicas mentaissomáticas estimulando o aumento da atividade cerebral e a concentração. 

 

Parafatologia: o uso do estado vibracional (EV), realizando a desassimilação simpática 

a fim de evitar o assédio pela música; a música extrafísica; as músicas baratrosféricas; o padrão 

energético íntimo refletindo na afinidade musical da consciência; as influências patológicas asse-

diadoras utilizando a música para dominar a consciência através do psicossoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo lavagem paracerebral–lavagem cerebral; a falta do si-

nergismo razão-lógica-mentalsoma. 

Principiologia: o princípio da música ser linguagem universal primária; o princípio 

espúrio do autocomodismo; a ausência do princípio do megafoco mentalsomático; o princípio do 

prazer; o princípio da afinidade energética; o princípio da assedialidade interconsciencial. 

Codigologia: o código matemático da notação musical carregando os pensenes implíci-

tos da melodia. 

Tecnologia: a técnica da audição musical pelo mentalsoma; a técnica da desassimilação 

simpática; a técnica do estado vibracional (EV) profilático; a técnica da inversão existencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; 

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do esta-

do vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o labo-

ratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia. 

Efeitologia: os efeitos neurológicos da exposição constante à música; os efeitos patoló-

gicos do radiotismo na aplicação da técnica da invéxis; os efeitos desassediadores do EV; os 

efeitos mentaissomáticos da instalação do EV. 

Neossinapsologia: a condição alienante do radiotismo atravancando a dinâmica gera-

dora de neossinapses; a criação de neossinapses com o desenvolvimento da inteligência musical. 

Enumerologia: a Internet; o MP3 player; o ipod; os headphones; o microfone; o alto- 

-falante; o instrumento musical. 

Binomiologia: a falta da teática do binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio 

impulso-cerebelo; o binômio energosfera pessoal–ressaca energética; o binômio atividade ener-

gética–passividade energética; o binômio pensenização-imantação; o binômio concentração cog-

nitiva–dispersão auditiva; o binômio ideia-intenção nos melopensenes. 

Interaciologia: a interação músico–instrumento musical; a interação Arte-Socin; a inte-

ração droga-adicto. 

Crescendologia: o crescendo audição musical pelo psicossoma–audição musical pelo 

mentalsoma; o crescendo ouvir-escutar. 
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Trinomiologia: o trinômio compositor-músico-ouvinte; o trinômio parapsiquismo-inte-

lectualidade-comunicabilidade; o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio lava-

gem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio volição-intenção-autorga-

nização; o trinômio autocontrole-autodisciplina-autodomínio; o trinômio intelectualidade-para-

psiquismo-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio alienante teleidiotismo-infoidiotismo-videotismo-radiotis-

mo-bibliotismo. 

Antagonismologia: o antagonismo música / ruído; o antagonismo cultura / “curtura”; 

o antagonismo música erudita / música popular; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo 

dependência energética / independência energética; o antagonismo inspiração benigna / inspira-

ção baratrosférica; o antagonismo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo alienação / imper-

turbabilidade; o antagonismo focagem autopensênica / devaneio; o antagonismo microfone / co-

leira; o antagonismo arte / ciência. 

Paradoxologia: o paradoxo da arte estimular a intelectualidade sendo manifestação do 

psicossoma. 

Politicologia: a política restritiva da indústria musical; a política do uso anticosmoético 

da música manipulando a massa eleitoral; os estímulos políticos promovendo a falta de cultura 

ao invés da erudição. 

Filiologia: a musicofilia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Stendhal. 

Maniologia: a musicomania. 

Mitologia: o mito de toda arte ser prejudicial ao mentalsoma. 

Holotecologia: a artisticoteca; a comunicoteca; a conscienciometroteca; a discoteca;  

a fonoteca; a glossomeloteca; a invexoteca; a midiateca; a musicoteca; a patopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autodiscernimentologia; a Psicossomatologia;  

a Consciencioterapia; a Musicologia; a Homeostaticologia; a Neuroconscienciologia; a Paraprofi-

laxiologia; a Paraterapeuticologia; a Parapercepciologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia;  

a Invexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a consciência baratrosférica; a cons-

cin alienada; a conscin robotizada; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o radiota; o musicista; o compositor; o pré-serenão vulgar; o eunuco in-

telectual; o disperso; o jovem frequentador de baladas. 

 

Femininologia: a radiota; a musicista; a compositora; a pré-serenona vulgar; a dispersa; 

a jovem frequentadora de baladas. 

 

Hominologia: o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Ho-

mo sapiens illucidus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens de-

ficiens; o Homo sapiens acriticus; o Homo stultus; o Homo obtusus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirradiotismo musical = a conscin aficcionada pelo artista ou banda 

musical; maxirradiotismo musical = a conscin viciada em música condicionando o soma a receber 

estímulos sonoros ininterruptos; megarradiotismo musical = a consciência na condição de automi-

mese existencial dispensável presa no holopensene artístico. 
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Culturologia: a cultura do uso dos fones de ouvido; a cultura da inclusão digital; a cul- 

tura da drogadição; a cultura da irreflexão; o predomínio da cultura da Intrafisicologia; os idio-

tismos culturais promovidos pela indústria da música; a cultura da massa; a pseudocultura. 

 

Terapeuticologia: a musicoterapia. 

 

Afinidade. Eis, 3 fatores básicos, citados em ordem alfabética, definidores do gosto ou 

da seletividade musical da consciência: 

1.  Cérebro. É mais fácil para o cérebro armazenar a música popular, com mesma pro-

gressão de acordes, batida repetitiva e melodia simples ao invés da música erudita, com variedade 

de tons, ritmos e melodia complexa. Pessoas sem prática na técnica da audição musical tendem  

a não desenvolver esse tipo de memória, simpatizando-se com músicas de qualidade inferior. 

2.  Energia. A propriedade de a consciência afinizar-se com pensenes semelhantes ao 

próprio padrão energético influencia a afinidade musical pessoal. 

3.  Erudição. O nível de abertismo consciencial e a influência mesológica moldam  

o acervo cultural da pessoa. 

 

Taxologia. Eis, 24 exemplos, na ordem alfabética, de danos causados à saúde humana 

consequentes à exposição à música e aos sons de alta intensidade (acima de 90 dB), de duração 

prolongada: 

01.  Alucinação: alucinações musicais. 

02.  Amnésia: perda parcial da memória. 

03.  Ansiedade: compulsão patológica pela música, característica do adicto. 

04.  Audição: perda temporária da capacidade auditiva. 

05.  Automimese: condição antiproexológica da automimese existencial dispensável. 

06.  Concentração: dificuldade de concentração. 

07.  Desorganização: desordem mental. 

08.  Dispersividade: dispersão intelectual. 

09.  Earworms: produção de earworms pelo cérebro. 

10.  Espasmos: cãibras. 

11.  Estômago: gastrite; úlcera gástrica. 

12.  Estresse: estresse psicológico. 

13.  Hedonismo: procura incessante pelo prazer advindo dos estímulos sonoros. 

14.  Imediatismo: ações precipitadas pelo psicossoma. 

15.  Infantilismo: alienação refletindo nas ações infantis e imaturas da conscin. 

16.  Insônia: perturbação do sono. 

17.  Intelectualidade: diminuição da produtividade intelectual. 

18.  Irresponsabilidade: alienação refletindo nas ações irresponsáveis da conscin. 

19.  Pressão: redução do diâmetro dos vasos sanguíneos e aumento da pressão arterial. 

20.  Suor: aumento da sudorese. 

21.  Surdez: perda total da capacidade auditiva. 

22.  Vertigem: tonturas. 

23.  Visão: diminuição do campo visual; diminuição da agudez visual; alteração na per-

cepção das cores. 

24.  Zumbido: tinnitus decorrente de lesão na cóclea. 

 

Terapeuticologia: o investimento na qualidade musical pessoal; a Consciencioterapia; 

o tratamento psiquiátrico; a parcimônia na utilização dos apetrechos tecnológicos e eletrônicos;  

a postura mentalsomática constante; a terapia do silêncio. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

04.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

05.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  subcognitiva:  Subcogniciologia;  Nosográfico. 

07.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Higiene  mnemônica:  Mnemotecnologia;  Homeostático. 

09.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

10.  Inversor  intelectual:  Invexometrologia;  Homeostático. 

11.  Maniologia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Paraaculturação:  Parassociologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Segunda  vocação:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

15.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  ESTUDO  DO  RADIOTISMO  AUXILIA  A  CONSCIN  LÚCIDA  

A  MANTER  POSTURAS  SADIAS  EM  RELAÇÃO  AO  HOLOS-
SOMA  E  À  MÚSICA,  VISTO  O  AUMENTO  MASSIVO  DE  IN-

FORMAÇÕES  ÀS  QUAIS  É  EXPOSTA  CONTINUAMENTE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, estabelece controle sobre a qualidade das 

músicas as quais escuta no cotidiano? Qual nível de influência a música exerce sobre você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Sacks, Oliver; Alucinações Musicais: Relatos Sobre a Música e o Cérebro; 360 p.; 29 caps.; 2 índices; 251 

refs.; alf.; 14 x 21 cm; enc.; sob.; 2ª imp.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 51 a 58. 

 

A. A. G. 
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R A I A    C O N S C I E N C I O C Ê N T R I C A  
( MA X I P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A raia conscienciocêntrica é a delimitação funcional da linha de atuação 

tarística de instituição ou organismo da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacio-

nal (CCCI), vivenciada pelo corpo de voluntários atuantes, demarcando o eixo condutor de auto-

competições cosmoéticas, autaprendizados lúcidos e treinos autevolutivos, em prol da maxipro-

éxis grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra raia deriva do idioma Latim, radiu, “raio de roda, círculo ou luz”. 

Surgiu no Século XVI. O vocábulo consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ínti-

mo”, e este deriva do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O ele-

mento de composição cêntrico procede também do idioma Latim, centrum, e este do idioma Gre-

go, kéntron, “centro”. Surgiu, em cultismos da Terminologia Científica, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Faixa de atuação conscienciocêntrica. 2.  Eixo conscienciocêntrico. 

3.  Linha de demarcação da tares institucional. 4.  Faixa do megafoco organizacional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo raia: ar-

raia; arraiada; arraiado; arraiana; arraiano; raiada; raiado; raiana; raiano; raiar. 

Neologia. As 3 expressões compostas raia conscienciocêntrica, raia conscienciocêntrica 

teórica e raia conscienciocêntrica vivenciada são neologismos técnicos da Maxiproexologia. 

Antonimologia: 1.  Delimitação institucional antievolutiva. 2.  Linha de atuação taconis-

ta. 3.  Raia social. 4.  Indefinição institucional. 

Estrangeirismologia: o chamariz nec plus ultra; a especialidade top de linha; a aborda-

gem stricto sensu; o know-how técnico vivenciado; o Autopesquisarium; o Administrarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência maxiproexológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Maxiproexologia; o holopensene grupal da Har-

moniologia; o holopensene da ortoconvivialidade; os homopensenes proéxicos; a homopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade ascendente dos intermissivistas qualificando o holopense-

ne da CCCI. 

 

Fatologia: a raia conscienciocêntrica; o veio proexológico institucional; a delimitação da 

responsabilidade grupal; o agrupamento traforístico de compassageiros evolutivos; o mosaico 

proexogênico; as parcerias tarísticas; a convergência interassistencial maxiproexogênica; o respei-

to interpares; a evitação da duplicidade de papeis; a profilaxia da competitividade; a oportunidade 

evolutiva grupal restaurando erros pretéritos; os ressarcimentos evolutivos; a produmetria proexo-

lógica em análise; a âncora conscienciocêntrica mantendo o intermissivista no megafoco proéxi-

co; o cardápio integrado de cursos e atividades; os esforços grupais pela maximização da tares 

institucional; os nichos de mercado conscienciológico; a chapa-quente pré-intermissiológica;  

o papel do líder cosmoético interassistencial; a minimização de riscos; o compartilhamento cos-

moético de poderes; a necessidade de neoarranjos institucionais a cada nova Instituição Conscien-

ciocêntrica (IC); as linhas de pesquisas institucionais promovendo o aprofundamento técnico 

conscienciológico; as centenas de especialidades da Conscienciologia, exigindo autopesquisas  

e aprofundamentos experimentais; as especialidades conscienciocêntricas exigindo aparato orga-

nizacional específico, ao modo de fixador intrafísico das verpons; as faixas etárias conscienciais 

possibilitando a coexistência e a diversidade institucional; o tangenciamento interdisciplinar opor-
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tuno; o diálogo transdisciplinar; a intercooperação multidisciplinar; a convergência de interesses; 

os projetos suprainstitucionais; a incubação e o nascimento de novas ICs; a redistribuição cosmo-

ética de poderes; o capital consciencial; os grupos de neoespecialistas qualificando a Neociência 

Conscienciológica; o surgimento de novos Colégios Invisíveis fortalecendo as pesquisas instituci-

onais; as neodemandas interassistenciais; o entrosamento da grade curricular parapedagógica em 

prol da tares planetária; a internacionalização da Conscienciologia; a inexorabilidade da especiali-

zação, de toda consciência, ao longo da evolução; a especialidade conscienciocêntrica enquanto 

plataforma de realização proéxica grupal; a CCCI enquanto fulcro tarístico planetário, exigindo 

especialistas cosmovisiólogos; a Geopolítica Conscienciocêntrica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a plataforma de re-

alizações dos ensaios proexológicos estruturados no Curso Intermissivo (CI); o parapsiquismo vi-

venciado promovendo o entrosamento da equipin intra e interinstitucional; a equipex especializa-

da bem estruturada; o entrosamento equipin-equipex; a recuperação avançada de cons promoven-

do a cosmovisão do intermissivista; a fixação multidimensional da teática conscienciológica;  

a Pesquisologia Lúcida na IC enquanto paraplataforma desassediadora do voluntariado; a Paradi-

reitologia permeando as ações institucionais; o amparo de função institucional; as inspirações 

autesclarecedoras; os extrapolacionismos parapsíquicos qualificando a tares institucional; a Para-

tecnologia Institucional minudente; a Reurbex exigindo o pioneirismo conscienciológico inter-

continental; a Parelencologia da Conscienciologia; a equipex especializada sustentando a engre-

nagem tarística maxiproexológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin especializada–equipex; o sinergismo especiali-

dade-prioridade; o sinergismo intergeracional; o sinergismo da soma dos esforços de todos. 

Principiologia: o princípio do vínculo evolutivo proexológico; o princípio da afinidade; 

o princípio de 1 por todos e todos por 1; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princí-

pio da reciprocidade cosmoética; o princípio da evolução interassistencial; o princípio da res-

ponsabilidade evolutiva; o princípio da união pelos trafores; o princípio do exemplarismo grupal 

(PEG). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva ascendente aplicada à grupocarmalidade. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; as técnicas da Paradiplomacia; as técni-

cas de manutenção do megafoco evolutivo pessoal e grupal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito halo da convergência megatrafor-materpensene. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses intermissivistas aplicadas. 

Ciclologia: o ciclo Curso Intermissivo–voluntariado conscienciocêntrico; o ciclo argu-

mentações-debates-consensos-deliberações; o ciclo contínuo de produção intelectual especiali-

zada. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio ingenuidade-ignorância; 

o binômio individualidade-grupalidade; o binômio Curso Intermissivo–curso vital intrafísico;  

o binômio empenho grupal–saldo evolutivo; o binômio maxiproéxis-magnoproéxis. 

Interaciologia: a interação otimização dos meios–qualificação dos fins; a interação es-

pecialidade intrafisicalista–especialidade conscienciológica; a interação intermissivista jejuno– 

–intermissivista veterano; a interação vínculo-paravínculo; a interação voluntariado-IC; a inte-

ração minipeça humana–Maximecanismo Interassistencial Multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio educação formal–voluntariado especializado–profissão pro-

exogênica; o trinômio interassistencial momento certo–local adequado–pessoa correta. 

Polinomiologia: o polinômio vínculo proexológico–vínculo consciencial multissecular–

–vínculo consciencial grupocármico–vínculo interassistencial evolutivo; o polinômio raia do me-
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gafoco–raia do materpensene–raia da maxiproéxis–raia da tares; o polinômio curto-médio-lon-

go-longuíssimo prazos aplicado ao melhor desempenho existencial no momento evolutivo. 

Antagonismologia: o antagonismo egocentrismo / interassistência; o antagonismo or-

gulho / intercompreensão; o antagonismo competição / intercooperação; o antagonismo inveja  

/ autocrítica; o antagonismo vaidade / descensão cosmoética; o antagonismo mágoa / perdão an-

tecipado; o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo riqueza de oportunidades 

/ perdularismo. 

Paradoxologia: o paradoxo do especialismo cosmovisiológico; o paradoxo da especiali-

dade policármica; o paradoxo de a especialidade poder viabilizar a tares policármica. 

Politicologia: a voluntariocracia; a proexocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da evo-

lução interassistencial; a lei do maior esforço evolutivo grupal. 

Filiologia: a conscienciofilia; a administrofilia; a trabalhofilia; a conviviofilia; a grupofi-

lia; a assistenciofilia; a priorofilia; a decidofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a fracassomania. 

Holotecologia: a proexoteca; a consciencioteca; a voluntarioteca. 

Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Conscienciocentrologia; a Paradiplomacia;  

a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Administraciologia; a Autodiscernimentologia; a Inter-

missiologia; a Parassociologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o voluntário; o professor; o líder cosmoético; o aluno; 

o especialista; o pesquisador; o intermissivista inadaptado; o retomador de tarefa; o buscador-bor-

boleta; o verbetógrafo; o amparador de função; o assessor técnico; o tertuliano; o teletertuliano;  

o evoluciólogo Transmentor; o Serenão Reurbanizador. 

 

Femininologia: a intermissivista; a voluntária; a professora; a líder cosmoética; a aluna; 

a especialista; a pesquisadora; a intermissivista inadaptada; a retomadora de tarefa; a buscadora- 

-borboleta; a verbetógrafa; a amparadora de função; a assessora técnica; a tertuliana; a teletertuli-

ana; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens discernens; o Ho-

mo sapiens professionalis; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sa-

piens voluntarius; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens taristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: raia conscienciocêntrica teórica = a da IC em fase preparatória, antece-

dente ao lançamento oficial; raia conscienciocêntrica vivenciada = a da IC veterana, em fase de 

expansão geopolítica. 

 

Culturologia: a cultura da grupalidade; a cultura da Harmoniologia; a cultura da Ma-

xiproexologia; o multiculturalismo conscienciocêntrico; a cultura do Universalismo. 

 

Formalização. Concernente à Direitologia, a formalização legal instituindo as raias 

conscienciocêntricas, impõe aos intermissivistas as responsabilidades decorrentes, imprimindo 

senso de continuísmo e representatividade parassocial. 
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Materpensene. Conforme a Paradireitologia, a definição e a observância dos eixos de 

atuação institucional, empodera, sustenta e legitima o motivo existencial das ICs, imprimindo 

senso de paradever e responsabilidade maxiproexológica. 

 

Autoproexologia. Segundo a Megafocologia, o voluntário conscienciocêntrico lúcido  

pode aliar à vivência dos compromissos assumidos no CI o desenvolvimento da autoliderança 

(Pré-Intermissiologia) e a autoinserção no Maximecanismo Interassistencial Multidimensional, 

utilizando organizada e rotineiramente a infraestrutura da CCCI. 

Maxiproexologia. Os objetivos comuns e convergentes da maxiproéxis grupal funda-

mentam a convivialidade homeostática dos intermissivistas, forjando a vivência de neopatamares 

evolutivos. 

Características. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 variáveis e respectivas pos-

turas otimizadoras, passíveis de serem vivenciadas pelo intermissivista empenhado na Maxiproe-

xologia, usufruindo do holopensene evolutivo e amparado da raia conscienciocêntrica: 

01. Autonomia. Valoriza o parapsiquismo intelectual, racionalizado, cosmoético, sus-

tentando a autonomia tarística maxiproéxica. 

02. Contingenciamento. Transpõe as regras instituídas quando as contingências exi-

gem, pautado na intenção e na racionalidade cosmoética maxiproéxica. 

03. Cosmovisão. Integra a coletividade pensenizando a favor da unidade maxiproéxica. 

04. Criticidade. Questiona, através da criticidade cosmoética e da heterocompreensão,  

o ideário maxiproéxico. 

05. Liberdade. Age em rede de interassistência multidimensional, de respeito mútuo, 

integrando-se às estruturas libertárias maxiproéxicas. 

06. Localização. Exercita o voluntariado especializado, mantendo a cosmovisão quanto 

ao papel parassocial maxiproéxico. 

07. Paradireito. Penseniza pelos princípios do Paradireito, em defesa dos interesses 

comuns e cosmoéticos maxiproéxicos. 

08. Singularidade. Dissolve qualquer ensaio de competitividade, consciente do papel 

singular de cada intermissivista do elenco maxiproéxico. 

09. Universalismo. Interage a favor do bem comum ou da maioria, ao modo de agente 

do Cosmos, mantendo o abertismo maxiproéxico. 

10. Versatilidade. Atua em variados papéis, nos bastidores, no palco ou na plateia, em 

função da necessidade interassistencial maxiproéxica. 

 

Indicadores. Mediante a Experimentologia, eis por exemplo, na ordem afabética, 7 indi-

cadores da raia conscienciocêntrica: 

1. Disciplinologia: o cardápio de especialidades; as equipes técnicas; o detalhismo es-

pecializado. 

2. Elenco: o corpo de pesquisadores; o corpo docente; o corpo de voluntários. 

3. Geopoliticologia: a abrangência geográfica de atuação; o local da sede; as unidades; 

os campi. 

4. Gesconologia: as revistas; os manuais; os livros especializados; os house organs. 

5. Materpensenologia: o megafoco tarístico; o estatuto social; as diretrizes institucio-

nais; a visão institucional. 

6. Parapedagogiologia: os eventos parapedagógicos; os cursos introdutórios; os cursos 

avançados; os cursos especializados; os cursos de campo bioenergético. 

7. Perfil: o público-alvo interassistencial; o perfil dos assistidos; a faixa etária em foco. 

 

Conscienciocracia. Conforme a Cosmoeticologia, a conscienciocracia exige a vivência  

teática da intercompreensão, da interconfiança e do respeito aos limites das raias conscienciocên-

tricas, conforme, por exemplo, 2 princípios evolutivos: 

1.  Economia de bens. 

2.  Interdependência evolutiva. 
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Conscienciologia. A coesão grupal dos intermissivistas, paradoxalmente, pode ser me-

lhor vivenciada e exercitada por meio do surgimento de novas Instituições Conscienciocêntricas, 

ao redor do planeta, embasando e fomentando o desenvolvimento da Verponologia Consciencio-

lógica em prol da Reurbex. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a raia conscienciocêntrica, indicados para a expansão das 

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

01. Areópago  Conscienciológico:  Administrativologia;  Neutro. 

02. Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03. Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

04. Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

05. Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06. Grupopensene:  Materpensenologia;  Neutro. 

07. Instituição  Conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

08. Limite  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09. Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10. Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11. Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostá-

tico. 

12. Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13. Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

14. UNICIN:  Integraciologia;  Homeostático. 

15. Voluntariado  virtual  conscienciocêntrico:  Policarmologia;  Neutro. 

 

A  CONFORMIDADE  À  RAIA  CONSCIENCIOCÊNTRICA  NÃO  

APENAS  RATIFICA  O  PAPEL  DA  IC  NA  CCCI,  MAS  EN-
TROSA,  DE  MODO  COSMOÉTICO  E  HARMÔNICO,  A  DI-

VERSIDADE  INTERMISSIVISTA  NA  MAXIPROÉXIS  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende a importância da raia consciencio-

cêntrica? Na escala de 1 a 5, qual o grau de aproveitamento das benesses das especialidades insti-

tucionais da CCCI? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

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

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 910 a 912. 

 

D. D. 
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R A I N H A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rainha é a soberana de determinado reino, mulher ou viúva oficial do rei, 

com poder absoluto ou com grande parcela de poder, desfrutando da posição mais importante e de 

maior destaque na Socin ainda patológica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo rainha vem do idioma Latim, regina, “rainha”. Apareceu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Soberana. 2.  Mulher do rei. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo rainha: rai-

nha-cláudia; rainha-da-noite; rainha-das-avencas; rainha-das-flores; rainha-das-orquídeas; rai-

nha-do-abismo; rainha-do-bosque; rainha-do-lago; rainha-dos-bosques; rainha-dos-lagos; rai-

nha-dos-prados; rainha-mãe; rainha-margarida. 

Neologia. As duas expressões compostas rainha comum e rainha real são neologismos 

técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Súdita. 2.  Plebeia. 3.  Mulher do povo. 

Estrangeirismologia: o status social; a dramatis personae; a aura popularis; a ilusão 

dos spots; a brainwashing; o mental stripping; a rainha do trottoir. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da monarquia; os patopensenes; a patopensenida-

de; os nosopensenes; a nosopensenidade;  os paleopensenes; a paleopensenidade; os escleropense-

nes; a escleropensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os morbopensenes; a morbopen-

senidade; os oniropensenes; a oniropensenidade. 

 

Fatologia: a rainha; a figura-títere social, despersonalizada, boneca de ventríloquo sem 

nenhuma opinião própria a respeito de nada; a rainha como sendo a cavaleira da triste figura dos 

tempos atuais; a carta do baralho sociométrico remanescente da Era do Obscurantismo; a mario-

nete pseudolíder; a megatriz dos tempos da Teleinformática; a expressão máxima do conservan-

tismo jurássico; a rainha como totem ambulante; a boneca semiviva; a campeã da ridicularia;  

o maior aborto palaciano; os requintes absurdos da parasita do Estado; a resistência criminosa  

à educação do povo; as excrescências sociométricas remanescentes; os resíduos bolorentos da 

monarquia; o despudor explícito dos monarquistas; a suntuosidade palaciana; a presunção da alti-

vez dos cenários das sitcons sociais encenadas em Londres; os frutos ainda vivos do feudalismo; 

o medievalismo no Terceiro Milênio; as inutilidades suntuárias da monarquia moderninha; a anti-

ga deidade transformada na boneca Barbie macróbia da atualidade; a rainha consagrada na condi-

ção de parasita usurpadora do poder do povo; a vetusta rainha institucionalizada da Inglaterra 

atual (Ano-base: 2009), como sendo a figura máxima exponencial dentre todas as remanescentes 

da realeza em geral, na condição de grande ranço patológico da Commonwealth of Nations (ante-

riormente denominada British Commonwealth); o hino nacional da Inglaterra se resume em exa-

gerada glorificação da rainha, em vez de exaltar o direito e a soberania do povo inglês; o espetá-

culo grandiloquente da rainha luxuosa, esplendorosa e majestosa desfilando hierática ante o povo, 

humilhando os despossuídos; a mesma rainha da Inglaterra, com o poderio de liderança oca, so-

brevivendo aos maiores líderes políticos, psicóticos, europeus, do Século XX, por exemplo, Adolf 

Hitler (1889–1945) e Benito Amílcar Andrea Mussolini (1883–1945); a rainha continuando dife-

rente da plebe por ser a mais suntuariamente ridícula; as venerações coletivas fanáticas estimula-
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das pelos governos lenientes do Século XXI; as coortes de apedeutas sociológicos; as artimanhas 

para desbancar a Sociologia; o povo, na condição de coisa descartável, continuando como vítima 

permanente, pagando a pompa dos bonecos e bonecas estroinas da monarquia; as legiões de baju-

ladores privilegiados dos reinados mantidos ainda em múltiplos países; o prosseguimento do en-

torpecimento do povo; o entulho geopolítico; as inculcações; as lavagens subcerebrais; as mani-

pulações das consciências; o poder imperial; a coerção social. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocoerência-autenticidade. 

Principiologia: o princípio espúrio da superioridade monárquica; o princípio da priori-

dade de tratamento; o princípio da liberdade; o princípio cosmoético da igualdade dos direitos; 

a ausência do princípio da descrença quanto à evolução consciencial. 

Codigologia: o código cerimonial, litúrgico, ritualístico e ridículo da realeza; os códi-

gos de etiqueta segregadores por demarcarem o nível social; a falta do código pessoal de Cos-

moética (CPC); a falta do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; as teorias do Direito Moderno. 

Tecnologia: as técnicas de manipulação dos cidadãos; a técnica da reciclagem existen-

cial (recéxis). 

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

cienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos 

Sociólogos; o Colégio Invisível dos Paradireitólogos. 

Efeitologia: os efeitos sociais dos arrastões patológicos; o efeito viciador da personali-

dade na vida ostentatória da mordomia real. 

Ciclologia: o ciclo Cosmoeticologia–Democracia Pura–Universalismo. 

Binomiologia: o binômio hereditariedade-vitaliciedade; o binômio dinastia-elitismo;  

o binômio egocentrismo-sectarismo; o binômio exaltação da personalidade–utilização de símbo-

los de poder; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação nosográfica histórica poder real–poder religioso; a intera-

ção patológica monarquismo-quixotismo. 

Crescendologia: o crescendo Antidireito-Direito. 

Trinomiologia: o trinômio interpresidiário (trio) monarca-séquito-súditos; o trinômio 

sexo-dinheiro-poder; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio povo-etnia-cultura. 

Polinomiologia: o polinômio estagnador coroa-cetro-trono-palácio; o polinômio sun-

tuosidade-embevecimento-ofuscamento-rebaixamento; o polinômio Economia-Política-Cultura- 

-Socin. 

Antagonismologia: o antagonismo poder meritório derivado da mentalsomaticidade / 

poder monárquico derivado da subcerebralidade (ventre real); o antagonismo utopia / distopia 

social. 

Paradoxologia: o paradoxo da rainha ao mesmo tempo megasservidora e megaparasita 

do país. 

Politicologia: o ranço da monarquia institucional; a autocracia; a asnocracia; a cosmo-

cracia. 

Legislogia: as leis modernas democráticas. 

Filiologia: a idolatria amaurótica. 

Sindromologia: a síndrome da abelha-rainha; a síndrome da mediocrização; a síndro-

me da ectopia afetiva (SEA) dos monarquistas. 

Maniologia: a mania de grandeza; a megalomania social. 

Mitologia: o mito do sangue azul; o megamito social da rainha. 

Holotecologia: a socioteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Conviviologia; 

a Politicologia; a Historiologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia;  

a Autocriteriologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca hu-

mana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a rainha do lar; a rainha do carnaval; a rainha da 

bateria; a rainha do bumbum; a rainha do rodeio; a rainha da Festa da Uva; a rainha da cozinha;  

a rainha da noite; a rainha do mar (sereia); a rainha das sucatas; a rainha da moda; a rainha dos 

baixinhos. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rectrix; o Homo sapiens rector; o Homo sapiens so-

cialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens coercitor; o Homo sapiens interpraesidiarius; 

o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens 

democraticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rainha comum = a mulher vulgar envergando o título superficial, leviano 

ou frívolo de soberana, com pequenas ou maiores consequências sociais ou interprisiológicas; rai-

nha real = a mulher de fato soberana, implicada com ancestrais humanos e parancestrais de vidas 

humanas prévias, em geral ainda ampliando as interprisões grupocármicas. 

 

Culturologia: a figura da rainha como o símbolo prototípico-mor da cultura pós-moder-

nista; os megaidiotismos culturais da realeza do Século XXI; o declínio da cultura maior até  

à sarjeta da subcultura mantida; a cultura distorcida da Sociologia; a manutenção amaurótica 

dos condicionamentos culturais retrógrados; a cultura patológica dos privilégios e das imuni-

dades. 

Títulos. A rainha Isabel II, ou Elizabeth II do Reino Unido (Elizabeth Alexandra Mary, 

1926–) é a atual monarca e chefe de Estado do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, 

bem como rainha de Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Granada, 

Jamaica, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente  

e Granadinas, Ilhas Salomão e Tuvalu, sendo, ainda, chefe da Comunidade Britânica, governante 

suprema da Igreja Anglicana, comandante-chefe das Forças Armadas do Reino Unido e Lorde de 

Mann; a rainha vive com esses títulos desde a morte do pai, rei Jorge VI, em 6 de fevereiro de 

1952. É muita mistura infantil, inclusive a salada da Igreja Anglicana com os “santos” católicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aulicismo:  Parassociologia;  Nosográfico. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

04.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

05.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 
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06.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Direito  minoritário:  Sociologia;  Neutro. 

08.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

11.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

12.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

À  MULHER,  NA  CONDIÇÃO  DE  RAINHA,  DE  QUALQUER  

NATUREZA,  O  IDEAL  SERÁ  RECONSIDERAR  O  PRÓPRIO  

ESTADO  SOCIAL  E  ENCARAR  A  TÉCNICA  DE  RECICLA- 
GEM  DE  MAIS  1  ANO  DE  VIDA  PARA  EVITAR  A  MELEX. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição de rainha? Você já re-

fletiu sobre o assunto sociologicamente? 
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R A I V A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A raiva é o estado emocional de grande irritação, agressividade, hostilidade 

ou rancor, motivado por aborrecimento, injustiça ou rejeição sofrida.  

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra raiva deriva do idioma Latim Vulgar, rabia, pelo idioma Latim 

Clássico, rabies, “raiva (doença); fúria; frenesi; violência; delírio inspirado”. Surgiu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Ódio. 2.  Braveza. 3.  Ira. 4.  Cólera. 5.  Fúria. 6.  Desafeição.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 38 cognatos derivados do vocábulo raiva: de-

senraivada; desenraivado; desenraivar; desenraivecedor; desenraivecedora; desenraivecente; 

desenraivecer; desenraivecida; desenraivecido; desenraivecimento; desenraivecível; enraivada; 

enraivado; enraivar; enraivecedor; enraivecedora; enraivecer; enraivecida; enraivecido; enrai-

vecimento; raivação; raivacento; raivaço; raivada; raivado; raivar; raivecer; raivejada; raiveja-

do; raivejar; raivença; raiventa; raivento; raivinha; raivosa; raivoso; raivuda; raivudo.  

Neologia. As 3 expressões compostas raiva fugaz, raiva intensa e raiva crônica são neo-

logismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Calma; eutimia; tranquilidade. 2.  Alegria; felicidade. 3.  Afeição; 

afeto; amor. 4.  Fraternidade; maxifraternidade. 5.  Transafetividade. 6.  Serenismo. 

Estrangeirismologia: o Melexarium; o rapport patológico com o assediador. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente das reações emocionais 

imaturas. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Inexiste 

irritação cosmoética. Irritação: raiva contida. Ódio: raiva intensificada. Raiva gera raiva. Ódio: 

arma mental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal raivoso; o holopensene pessoal bélico; o bagulho 

autopensênico; o ato de pensenizar contra alguém; os patopensenes; a patopensenidade; os mali-

gnopensenes; a malignopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade;os nosopensenes 

enquanto porta aberta para a Baratrosfera; a nosopensenidade; os baratropensenes; a baratropen-

senidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; o holopensene assediado. 

 

Fatologia: a raiva; a origem da raiva na área mais primitiva do cérebro; a irritação de-

monstrando a falta de maturidade emocional; a atitude imatura de ficar magoado durante os deba-

tes públicos quando contrariado nas argumentações pessoais; a postura infantil de ficar irado ao 

perder em jogos esportivos ou competições; a irritação sendo eufemismo para raiva; a redução da 

capacidade de se colocar empaticamente no lugar do outro; a raiva disfarçando a inveja; a satis-

fação malévola; a vingança; o pensamento reflexo negativo; o xingamento mental; as palavras de 

baixo calão; a ruminação mental alimentando o rancor; os argumentos convincentes justificando  

a emoção negativa; a raiva sendo impulso legado pela evolução para a agressividade; a reação de 

ataque quando se está em situação de perigo ou estresse; a sensação de estar em perigo podendo 

ser o mecanismo disparador da raiva; a preparação do corpo para a luta; o impulso de matar; a fú-

ria utilizada enquanto arma de guerra; a cólera sendo detonadora das guerras e genocídios; o ódio 

racial; os sistemas de significação mental impregnados de raiva levando a atrocidades sem limi-

tes; os sistemas culturais machistas instigando a fúria contra a mulher; a cegueira quanto ao sofri-

mento alheio; o rancor sendo entrave às reconciliações; a mágoa mantendo a interprisão grupocár-

mica; a submissão à ira do outro; a autointoxicação pela repressão da raiva; o rancor sendo a emo-
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ção mais prejudicial ao coração; o ódio direcionado a si mesmo levando à depressão e ao suicídio; 

a intensificação da emoção pela expressão da fúria; a postura anticosmoética de expressar a cólera 

sem restrições considerando-a emoção natural; os efeitos negativos da catarse; o mau humor crô-

nico; o comportamento agressivo e de confrontação na condução de veículo; o ódio levando à dis-

timia; a sedução negativa da raiva; o pseudofortalecimento pela fúria; o uso intencional e anticos-

moético da ira para atingir determinados fins; o ódio milenar mantendo a interprisão grupocármi-

ca entre consciências e nações; a raiva alimentando conflitos de todos os tipos; o rancor levando  

à acepção de pessoas; os surtos de braveza obnubilando a lucidez da conscin; a exaltação da emo-

ção esmagando a racionalidade; o ódio originado do bullying; a incapacitação cognitiva tempo-

rária; os sequestros neurais por explosões emocionais; a fúria levando ao assassinato passional  

e a crimes terríveis; o arrependimento após atitudes emocionais imaturas; a força de vontade con-

trolando o impulso de braveza; a autoconsciência das emoções sendo o primeiro passo para o au-

tocontrole; o fato de o neocórtex ser superior ao sistema límbico, permitindo o autodomínio;  

a função inibidora dos lobos frontais às emoções primitivas do cérebro reptiliano; a opção de não 

agir movido pela raiva; a escolha lúcida para se livrar do rancor; o afastamento da situação confli-

tiva para reflexão; a reavaliação da situação aplacando as emoções negativas; a linha de pensa-

mento perdoadora evitando a mágoa; o autocontrole em tempo integral; o autodomínio demons-

trando a autocompetência emocional; o pedido de desculpa sendo o primeiro passo para a recon-

ciliação; a assistência ao algoz chancelando a maturidade evolutiva da consciência. 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o rancor 

dificultando o EV; a cólera bloqueando o cardiochacra; a possessão interconsciencial assediadora 

durante os surtos de raiva; a ira facilitando as vampirizações energéticas pelos assediadores;  

o assédio cronicificado; o padrão patológico denunciado pelas energias conscienciais; o nosopen-

sene enquanto porta aberta para a Baratrosfera; o acidente de percurso parapsíquico; a macro-PK 

destrutiva; a ignorância a respeito da Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo medo-raiva; o sinergismo psicossoma-subcérebro; o si-

nergismo egoísmo-emocionalismo; o sinergismo ódio-belicismo; o sinergismo raiva-agressivida-

de; o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo autoconsciência-res-

pectivação. 

Principiologia: o princípio de toda consciência humana ter passado pela fase subuma-

na; o desrespeito ao princípio cosmoético de sempre exteriorizar as melhores energias para 

todos. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da consciex reurbanizada; a teoria da consciex transmigrada;  

a teoria das interprisões grupocármicas incitando a reflexão sobre os débitos interconscienciais 

contraídos por meio da autopensenização doentia; a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da autovigilância emocional permanente; a técnica do autoimper-

doamento e do heteroperdoamento; a técnica do EV; as técnicas energéticas profiláticas possibi-

litando a homeostase do holossoma; a técnica de respirar fundo; a técnica da autorreflexão; as 

técnicas de Higiene Consciencial; as técnicas de reeducação autopensênica; as técnicas da Auto-

conscienciometrologia; as técnicas da Autoconsciencioterapia; a técnica de colocar-se no lugar 

do outro; a técnica da conscin-cobaia voluntária. 

Voluntariologia: o voluntariado reeducativo; os voluntários da interassistencialidade.  

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labora-

tório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições;  

o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Cos-

moética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Se-

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

viologia; o Colégio Invisível dos Parageneticistas; o Colégio Invisível dos Reeducadores; o Colé-

gio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível 

da Paraprofilaxia; o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos autointoxicantes do ódio; os efeitos negativos do rancor no cora-

ção aumentando a probabilidade de morte aos 50 anos; o efeito da manutenção da mágoa no 

bloqueio do desenvolvimento do mentalsoma; os efeitos negativos da catarse ou da repressão da 

raiva; o efeito dos autopensenes na manutenção das interprisões grupocármicas; os efeitos nega-

tivos da ira no holopensene planetário; os efeitos positivos da reperspectivação da situação ran-

corosa; o efeito balsâmico da empatia anulando a ira. 

Neossinapsologia: o rancor atravancando a criação de neossinapses; as neossinapses 

surgidas da renovação pensênica; as neossinapses adquiridas na autopesquisa e recins da reedu-

cação emocional. 

Ciclologia: a falha no ciclo assim-desassim; os ciclos persecutórios; o ciclo persegui-

ção-vitimização-vingança eternizando o ódio e o antagonismo entre pessoas e grupos. 

Enumerologia: o temperamento agressivo-belicista; o temperamento antissocial; o tem-

peramento competitivo; o temperamento depressivo-suicida; o temperamento ditatorial; o tempe-

ramento explosivo; o temperamento irritadiço. A cara de brabo; a cara de enfezado; o olhar fulmi-

nante; o olhar de ódio; a boca torta; os dentes cerrados; os punhos fechados. 

Binomiologia: a falta da vivência do binômio admiração-discordância; o binômio au-

tassédio-heterassédio; o binômio baixa autestima–autagressividade; o binômio autestima amea-

çada–heteragressividade; o binômio serenidade-benignidade. 

Interaciologia: a interação covardia-raiva; a interação bloqueio cardiochacral–enfer-

midade cardíaca. 

Crescendologia: o crescendo irritação-raiva-ódio; o crescendo perdão-libertação.  

Trinomiologia: o trinômio melindre-mágoa-raiva; as injustiças do trinômio inveja-rai-

va-ingratidão; o ódio na raiz do trinômio (trio) algoz-vítima-vingador; o trinômio diálogo–recon-

ciliação–coexistência pacífica. 

Polinomiologia: o polinômio paciência-tranquilidade-imperturbabilidade-interassisten-

cialidade; o polinômio das emoções universais alegria-raiva-desagrado-medo-surpresa-tristeza. 

Antagonismologia: o antagonismo amor / ódio; o antagonismo pessoa assistente / pes-

soa ressentida; o antagonismo mentalsomaticidade / subcerebralidade; o antagonismo neocórtex 

/ sistema límbico. 

Paradoxologia: o paradoxo de a fúria contra outrem envenenar primeiro, e mais inten-

samente, a psicosfera da consciência furiosa; o paradoxo do amor à guerra; o paradoxo da pai-

xão poder tornar-se ódio após rejeição. 

Politicologia: a assediocracia. 

Legislogia: a lei do retorno quando doentio; a lei de talião; as leis de Drácon. 

Filiologia: a belicosofilia. 

Fobiologia: as fobias em geral. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da abstinência da Baratros-

fera; os raptus na síndrome da raiva ou transtorno explosivo intermitente. 

Holotecologia: a conflitoteca; a belicoteca; a patopensenoteca; a egoteca; a autocritico-

teca; a terapeuticoteca; a diplomaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autorretrospectivologia; a Autopesquisologia; a Psicologia Cognitivo-Comportamental; a Psi-

quiatria; a Neurociência; a Neuroconscienciologia; a Conscienciometrologia; a Conscienciotera-

pia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a consbel;  

o algoz; a conscin baratrosférica; a pessoa colérica; a conscin irreconciliável; a conscin antipática; 
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a consciência regressiva; a consciência inabordável; a conscin trancada; a conscin autassediada;  

a pessoa emocional; a conscin imatura; a consciência insegura; a isca humana inconsciente; a isca 

humana consciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o enfezado; o zangão; o zangado; o raivoso; o en-

furiado; o emburrado; o encrenqueiro; o encrenquinha; o barraqueiro; o beligerante; o briguento;  

o brigalhão; o brigão; o valentão; o rixento; o ofendido; o ressentido; o melindrado; o autovitimi-

zado; o assediador; o invejoso; o durão; o mal resolvido; o desmancha-roda; o inamistoso; o me-

droso; o fóbico; o retardador da evolução consciencial. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a enfezada; a zangada; a raivosa; a enfuriada;  

a emburrada; a encrenqueira; a encrenquinha; a barraqueira; a beligerante; a briguenta; a briga-

lhona; a brigona; a valentona; a rixenta; a ofendida; a ressentida; a melindrada; a autovitimizada; 

a assediadora; a invejosa; a durona; a mal resolvida; a desmancha-roda; a inamistosa; a medrosa; 

a fóbica; a retardadora da evolução consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapi-

ens conflictator; o Homo sapiens frustratus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens 

pathopensenicus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sa-

piens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: raiva fugaz = a irritação passageira entre familiares, amigos ou conheci-

dos; raiva intensa = a fúria levando a brigas e a assassinatos; raiva crônica = o ódio nas persegui-

ções multimilenares interpresidiárias. 

 

Culturologia: a cultura patológica do belicismo; a cultura da violência; a cultura da 

vingança; a cultura da irreflexão; a cultura da autovitimização; a cultura da opressão; a cultura 

da impunidade; a cultura da reconciliação; a cultura da interassistencialidade; a cultura de paci-

ficação; a cultura do maxifraternismo. 

 

Etiologia. Segundo a Psicossomática, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 emoções 

relacionadas com a origem da raiva:  

1.  Desgosto.   

2.  Dor. 

3.  Frustração.  

4.  Inveja.  

5.  Mágoa.  

6.  Medo.  

 

Somatologia. Sob a perspectiva da Fisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

9 reações somáticas provindas da raiva: 

1.  Aceleração dos batimentos cardíacos. 

2.  Aumento da pressão sanguínea. 

3.  Aumento de tensão nos braços, mãos e tórax. 

4.  Bombeamento do sangue para a parte superior do soma.  

5.  Danos ao cérebro (AVC). 

6.  Descargas de adrenalina no organismo. 

7.  Extenuação do coração. 

8.  Ruborização facial.  

9.  Supressão do sistema imunológico.  
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Terapeuticologia. Segundo a Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem lógi-

ca, 7 atitudes prescritas à conscin para a autossuperação da raiva: 

1.  Autoconscientização. Reconhecer a emoção e decidir lucidamente controlá-la (auto-

domínio). 

2.  Afastamento. Distanciar-se conscientemente da situação causadora da ira para autor-

reflexão.  

3.  Autocriticidade. Contestar os autopensenes causadores do rancor.  

4.  Cognição. Cortar, logo quando surgirem, os pensenes raivosos. 

5.  Empatia. Colocar-se no lugar do outro e ver a situação sob nova perspectiva.  

6.  Reperspectivação. Mudar a forma de pensenizar utilizando-se de pensamentos per-

doadores. 

7.  Assistência. Ajudar as consciências, vítimas ou algozes, envolvidas no processo ana-

lisado.   

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

02.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

04.  Ciclo  persecutório:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

05.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

06.  Conduta  desarmada:  Pacifismologia;  Homeostático. 

07.  Crescendo  perdão-libertação:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Fácies  histriônica:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

12.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

13.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14.  Satisfação  malévola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

 

A  RAIVA  ESTABELECE  INTERPRISÕES  MULTIMILENARES  

LEVANDO  INÚMERAS  CONSCIÊNCIAS  À  BARATROSFERA  

E  À  TRANSMIGRAÇÃO.  SENDO  EMOÇÃO  BÉLICA  E  PRIMI-
TIVA,  ATRASA  A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  NO  PLANETA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, qual nível de maturidade emocional alcançou 

quanto à raiva? Ainda se irrita? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dozier; Rush W.; Por que odiamos (Why we hate); revisores Lucrécia Freitas; & Vera Costa; trad. Roger 

Maioli dos Santos; 282 p.; 16 caps.; 1 citação; 1 enu.; 110 notas; 96 refs.; alf.; 25 x 18 cm; br.; M.Books; São Paulo, SP; 
2004; páginas 1 a 251. 
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2.  Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligente 

(Emotional Intelligence); revisores Fátima Fadel; et al.; trad. Marcos Santarrita; 384 p.; 5 partes; 16 caps.; 50 enus.;  

1 ilus.; 415 notas; 6 apênds.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Edição de 10o aniversário; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas  
9 a 93 e 188 a 190. 

 

A. A. L. 
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R A I Z    D O    T E M P E R A M E N T O  
( A U T O T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A raiz do temperamento é o tronco básico, intraconsciencial, fundamentan-

do a estrutura da índole característica das reações naturais da vontade ou do microuniverso da 

consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo raiz vem do idioma Latim, radix, “tronco; origem; raça; sangue; 

raiz; base; fundamento”. Surgiu no Século XI. A palavra temperamento deriva do mesmo idioma 

Latim, temperamentum, “estado; esperança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; 

comedimento; mistura de coisas em determinadas proporções”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Raiz do autotemperamento. 2.  Gênese do temperamento. 3.  Mater-

pensene predominante. 4.  Raiz intraconsciencial. 5.  Autoparageneticologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo raiz: raizada; 

raizado; raizama; raizame; raizedo; raizeira; raizeiro; raizista (afora dezenas de expressões 

compostas). 

Neologia. As 3 expressões compostas raiz do temperamento, raiz do temperamento 

ignorada e raiz do temperamento compreendida são neologismos técnicos da Autotemperamento-

logia. 

Antonimologia: 1.  Raiz hereditária. 2.  Raiz mesológica. 3.  Código genético (DNA).  

4.  Formação cultural. 

Estrangeirismologia: o breakthrough holomnemônico; o continuum mnemônico; o Re-

trocognitarium; o Autopensenarium; o background consciencial; o know-how conquistado; o cur-

riculum vitae cognitivo; a construção do timeline multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da Autocriticologia Evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das tendências básicas; os genopensenes; a geno-

pensenidade; a materpensenidade pessoal; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os luci-

dopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; o temperamento como sendo o núcleo mais complexo das manifestações 

pensênicas da personalidade. 

 

Fatologia: a raiz do temperamento; a evolução do próprio temperamento; a causa antiga 

das reações pessoais atuais; a gênese das autopredileções; a razão de ser das autoconvicções;  

a síntese da epopeia consciencial; a composição da intraconsciencialidade; o arcabouço do mi-

crouniverso consciencial; a origem das tendências pessoais; a explicação das autafinidades; a base 

das propensões atuais; a Etiologia das afeições grupocármicas; a inclinação para o melhor ou para 

o pior; a antipodia consciencial; a construção do perfil da consciência ao longo dos milênios; as 

causas das autexpressões conscienciais; o temperamento calmo, sem oscilações; o temperamento 

de maior abertura; o temperamento cordial; o temperamento conciliador; o temperamento instá-

vel; o temperamento desequilibrado; o temperamento difícil; o temperamento irritadiço; a melho-

ria gradual do temperamento pessoal; a amenização do temperamento; o temperamento podendo 

comprometer as ideias de reciclagem intraconsciencial; a identificação das diretrizes do tempera-

mento através do conscienciograma e da Consciencioterapia; o temperamento como sendo o últi-

mo traço-fardo ou materpensene a ser reciclado; o androtemperamento do macho; o ginotempera-

mento da fêmea; as inclinações, os pendores, as tendências, as predisposições, as aspirações,  

a índole e o caráter componentes do temperamento da consciência; a mudança de profissão em 
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geral afetando a estrutura do temperamento do profissional, homem ou mulher; os autocompro-

metimentos da agenda pessoal conforme o temperamento; a autodeterminação consciencioterápi-

ca demonstrando a firmeza da conscin na superação dos trafares sedimentados no temperamento 

pessoal. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o choque de pararrealidade imposto pelas aulas do Curso Intermis-

sivo (CI) sobre o temperamento da consciex neointermissivista; a moldagem da própria índole no 

decurso da serialidade das existências intrafísicas; as autotendências paragenéticas; a construção 

pluriexistencial dos autotrafores e autotrafares; o feitio consciencial denunciando o nível evoluti-

vo pessoal; a melhoria gradual do temperamento através do autorrevezamento multiexistencial;  

o cerne holobiográfico; as intenções mantidas através dos somas vida após vida humana; as para-

vinculações à procedência intermissiva; a coerência do temperamento de vida em vida humana. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo 

cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; a busca de sinergismos otimizadores e potencializadores 

do rendimento proexológico; o sinergismo Temperamentologia-Etologia; o sinergismo linha de 

abertura–raiz do temperamento; o sinergismo genodileções intermissivas–genodileções retro-

cognitivas. 

Principiologia: o principium prioritarius; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual so-

mente o ato anterior ratifica a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do auto-

parapsiquismo; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área 

da Parapercepciologia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do posicionamento pessoal;  

o princípio da singularidade autobiográfica. 

Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado;  

a cooperação pessoal na teática do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria  

e a prática do autodidatismo permanente; a teoria da seriéxis; a teoria do paracérebro; as inves-

tigações técnicas e paratécnicas da raiz temperamental embasadoras da teoria da personalidade 

consecutiva. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mental-

somática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;  

a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas; a técni-

ca da conscin-cobaia; as técnicas conscienciométricas dissecando o autotemperamento; as técni-

cas de potencialização da memória predispondo as autorretrocognições; as técnicas de centrifu-

gação do egão desbastando as tendências nosográficas do temperamento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

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

moeticologia; o laboratório conscienciológico básico das técnicas projetivas. 

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

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

Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Co-

légio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento 

da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com 

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

parabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; os efeitos omnicatalíticos 
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dos poderes conscienciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; os efeitos 

das lições transcendentes do Curso Intermissivo pré-ressomático; os efeitos da hiperacuidade 

pesquisística na síntese precisa do autoconscienciograma; os efeitos da bagagem holobiográfica 

no modo atual de ser, sentir, pensar, falar, agir e reagir; o efeito halo da Autoparagenética;  

a imperturbabilidade enquanto efeito sadio do autotemperamento benigno. 

Neossinapsologia: as neossinapses transcendentes derivadas das paraneossinapses; as 

neossinapses sobre si mesmo; as neossinapses prioritárias desencadeadas pelas pesquisas da 

autorretrossenha. 

Ciclologia: o ciclo análise conscienciométrica–síntese consciencial; o ciclo patológico 

de vícios emocionais e comportamentais; o ciclo retrocons-neocons-megacons. 

Enumerologia: a base da automundividência; o fundamento dos autovalores; o germe da 

personalidade; a origem das autotendências; o motor da automotivação; a semente dos comporta-

mentos; a essência da autoconsciencialidade. O temperamento polivalente; o temperamento ver-

sátil; o temperamento flexível; o temperamento pluripredisposto; o temperamento multidotado;  

o temperamento omniadaptável; o temperamento taquirrítmico. 

Binomiologia: o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio 

apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro- 

-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio discrição intrafísica– 

–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra; a personalidade avalia-

da no binômio estrutura holossomática–estrutura intrapsíquica; a melhoria na coerência no binô-

mio autoimagem-heteroimagem. 

Interaciologia: a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencio-

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

cognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituo-

sidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretri-

zes da autoproéxis; a interação síntese do autoconscienciograma–síntese caracterial; a interação 

raiz do temperamento–ego profissional. 

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

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

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

do intrafísico ao extrafísico; o crescendo transcendente tenepes-ofiex; o crescendo qualitativo na 

classificação autoconscienciométrica; o temperamento ajustado predispondo o crescendo eufo-

rin-primener-cipriene-megaeuforização-parasserenidade. 

Trinomiologia: o trinômio visibilidade-confiabilidade-transparência; o trinômio objeti-

vidade-explicitação-transparência; o trinômio reputação-credibilidade-transparência; o trinômio 

coerência-sinceridade-transparência; o trinômio incorrupção-autenticidade-transparência; o tri-

nômio trafor-trafar-trafal; o trinômio temperamento-talento-treinamento; o trinômio anatomiza-

ção da vida atual–dissecção do temperamento–matematização holobiográfica; o trinômio tempe-

ramento-Paragenética-macrossoma. 

Polinomiologia: o polinômio comunicativo clareza-exatidão-compreensibilidade-trans-

parência; os escores conscienciométricos no polinômio soma-bioenergética-antiemotividade-ra-

cionalidade-liderança-comunicabilidade-priorização-coerência-consciencialidade-universalida-

de; o polinômio hipocrático colérico-sanguíneo-fleumático-melancólico; o polinômio evolutivo 

autolucidez-automotivação-automemória-autodiscernimento. 

Antagonismologia: o antagonismo autolucidez multidimensional / obnubilação eletro-

nótica; o antagonismo transparência científica / obscuridade religiosa; o antagonismo personali-

dade aberta / temperamento retranquista; o antagonismo personalidade fácil / personalidade di-

fícil; o antagonismo personalidade forte / personalidade fraca; o antagonismo antepassado de si 

mesmo / autorrevezador multiexistencial; o antagonismo temperamento bom-caráter / tempera-

mento mau-caráter. 

Paradoxologia: o paradoxo do temperamento difícil denotar fraqueza consciencial;  

o paradoxo de os gêmeos xifópagos apresentarem temperamentos distintos; o paradoxo somático 

seriexológico temperamento idêntico–compleição física discrepante. 
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Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;  

a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do devenir; a lei do movimento ininterrupto; a lei do transformismo;  

a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior esforço evolutivo 

na manutenção da autocoerência; a lei de ação e reação; a lei do retorno. 

Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;  

a priorofilia; a coerenciofilia. 

Sindromologia: a síndrome do egão. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cos-

moeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autotemperamentologia; Autevoluciologia; a Autoconsciencio-

metrologia; a Holomaturologia; a Autopensenologia; a Autotraforologia; a Autoproexologia;  

a Cosmoeticologia; a Homeostaticologia; a Autoparapercepciologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autogesconologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia; a Paraprospectivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens megatraforisticus; o Homo sapiens parapsychicus;  

o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo 

sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo 

sapiens expeditus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sa-

piens singularis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: raiz do temperamento ignorada = o tronco básico, intraconsciencial, fun-

damentando a estrutura da índole característica das reações naturais da vontade ou do microuni-

verso da consciência não investigado e permanecendo desconhecido; raiz do temperamento com-

preendida = o tronco básico, intraconsciencial, fundamentando a estrutura da índole característica 
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das reações naturais da vontade ou do microuniverso da consciência pesquisado e bem aplicado 

em reciclagens intraconscienciais (recins). 

 

Culturologia: a cultura da Intraconscienciologia; a Paraculturologia da Consciencio-

metrologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autotemperamentologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 4 categorias de raízes básicas de temperamentos: 

1.  Raiz do temperamento cultural: étnica. 

2.  Raiz do temperamento familiar: mesológica. 

3.  Raiz do temperamento genético: somática. 

4.  Raiz do temperamento paragenético: holobiográfica. 

 

Tipologia. Segundo a Consciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 va-

riáveis para a análise autocrítica, nua e crua do próprio temperamento: 

1.  Atividade: a apatia ou o vigor laboral; a motivação hedonista ou evolutiva; a constân-

cia ou a volatilidade de propósitos; a flutuação ou perseverança da autodisponibilidade; a atuação 

habitual calma ou agitada; a alta, lenta ou inexistente adaptabilidade ao novo. 

2.  Emocionalidade: a estabilidade ou instabilidade emocional; a velocidade da resposta 

emocional (impulsividade ou comedimento); a intensidade da reação emocional (amena, modera-

da ou explosiva); o predomínio do teor afetivo sadio ou patológico (medo, raiva, tristeza); a cons-

tância ou a flutuação do humor. 

3.  Pensenidade: o fluxo lento ou rápido da pensenidade (bradipsiquismo ou taquipsi-

quismo); a fixação ou flexibilidade na troca do bloco pensênico; a propensão à distração ou à con-

centração mental; a inclinação à superficialidade ou à profundidade reflexiva; o padrão holopen-

sênico benévolo ou malévolo. 

4.  Perceptibilidade: o amplo ou restrito limiar de responsividade aos estímulos; a res-

posta rápida ou lenta aos perceptos; a excitação, acalmia ou inibição diante de hiperestimulação;  

a disposição natural à aproximação ou ao retraimento perante os neoestímulos; a orientação pes-

soal mais extrovertida ou introvertida. 

5.  Sociabilidade: a primazia da interatividade cordial ou hostil; a tendência à afiliação 

ou ao isolamento; a postura interconsciencial sectária ou universalista; o posicionamento usual 

egocêntrico ou altruísta; o abertismo ou o fechadismo consciencial. 

 

Contrapontologia. De acordo com a Pancogniciologia, eis, por exemplo, segundo a dia-

lética dos opostos, 50 categorias de temperamentos humanos, dispostos na ordem alfabética dos 

termos, a fim de ampliar a cosmovisão do tema: 

01.  Temperamento aberto / fechado. 

02.  Temperamento acolhedor / irascível. 

03.  Temperamento alegre / sorumbático. 

04.  Temperamento altruístico / feudal. 

05.  Temperamento amadurecido / imaturo. 

06.  Temperamento antecipador / procrastinador. 

07.  Temperamento anticonflitivo / omniconflitivo. 

08.  Temperamento assertivo / leniente. 

09.  Temperamento assistencial / petulante. 

10.  Temperamento autodesassediado / heterassediador. 

11.  Temperamento autoimperdoador / autoindulgente. 

12.  Temperamento benigno / malévolo. 

13.  Temperamento bibliofílico / bibliofóbico. 

14.  Temperamento cogniciofílico / néscio. 

15.  Temperamento conciliador / cáustico. 

16.  Temperamento cosmovisiológico / monovisiológico. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18829 

17.  Temperamento detalhista / perfeccionista. 

18.  Temperamento doador / egocêntrico. 

19.  Temperamento educador / repressor. 

20.  Temperamento equilibrado / baratrosférico. 

21.  Temperamento exaustivo / superficial. 

22.  Temperamento exemplarístico / vexaminoso. 

23.  Temperamento extrovertido / introvertido. 

24.  Temperamento fitofílico / fitofóbico. 

25.  Temperamento flexível / teimoso. 

26.  Temperamento heurístico / plagiador. 

27.  Temperamento intelectual / psicomotor. 

28.  Temperamento interdependente / megadependente. 

29.  Temperamento large / miserê. 

30.  Temperamento liderológico / submisso. 

31.  Temperamento megaeuforizante / megassediante. 

32.  Temperamento morígero / imorigerado. 

33.  Temperamento neofílico / neofóbico 

34.  Temperamento omnicrítico / manipulável. 

35.  Temperamento otimista / pessimista. 

36.  Temperamento paciente / irritadiço. 

37.  Temperamento pacifista / belicista. 

38.  Temperamento parapsíquico / eletronótico. 

39.  Temperamento ponderado / impulsivo. 

40.  Temperamento racional / emocional. 

41.  Temperamento revitalizante / depressivo. 

42.  Temperamento sereno / ansioso. 

43.  Temperamento superavitário / deficitário. 

44.  Temperamento taquipsíquico / bradipsíquico. 

45.  Temperamento tarístico / taconístico. 

46.  Temperamento tenepessável / religioso. 

47.  Temperamento traforístico / trafarístico. 

48.  Temperamento universalista / monárquico. 

49.  Temperamento voliciolínico / voliciopático. 

50.  Temperamento zoofílico / zoofóbico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a raiz do temperamento, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoparapsiquismo  avançado:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

03.  Bom-caráter:  Temperamentologia;  Homeostático. 

04.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Idiossincrasia  cultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

09.  Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

10.  Megatrafor:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 
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13.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

14.  Síntese  caracterial:  Perfilologia;  Neutro. 

15.  Síntese  do  autoconscienciograma:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  PESQUISA,  IDENTIFICAÇÃO  E  APLICAÇÃO  DA  AUTO-
COGNIÇÃO  QUANTO  À  RAIZ  DO  PRÓPRIO  TEMPERAMEN-
TO  DEVE,  LOGICAMENTE,  SER  PONTO  ESSENCIAL  PARA  

A  AUTOMATURIDADE  DA  CONSCIÊNCIA  INTERMISSIVISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a raiz do próprio temperamento? 

Sabe aplicar este conhecimento nas neoconquistas evolutivas? 
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R A N Q U E    AS S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ranque assistencial é o ato ou efeito, paraato ou paraefeito da obtenção 

de posição melhor na hierarquia, classificação, índice, escala, nível ou posição no ranking da as-

sistencialidade interconsciencial, intrafísica e extrafísica, evolutiva, entre conscins, entre conscie-

xes, entre conscins e / ou consciexes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ranque vem do idioma Inglês, rank, “fila; série”. O vocábulo assis-

tência procede do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Classificação assistencial. 02.  Ranking assistencial. 03.  Escala as-

sistencial. 04.  Hierarquia assistencial. 05.  Graduação assistencial. 06.  Taxologia da solidarieda-

de. 07.  Percentual da holodisponibilidade pessoal. 08.  Índice de desassedialidade. 09.  Faixa da 

autodesperticidade. 10.  Nível da autopolicarmalidade. 

Neologia. As 4 expressões compostas ranque assistencial, ranque assistencial inversivo, 

ranque assistencial tenepessista e ranque assistencial ofiexista são neologismos técnicos da Inte-

rassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Desclassificação assistencial. 2.  Antiassistencialidade. 3.  Desassis-

tencialidade. 4.  Índice de autassedialidade. 5.  Faixa da antidesperticidade. 6.  Nível da antipoli-

carmalidade. 7.  Faixa da indisponibilidade pessoal. 

Estrangeirismologia: o ranking assistencial interpessoal; o megacurriculum vitae assis-

tencial; a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à assistencialidade interconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade. 

 

Fatologia: o ranque assistencial; a autoclassificação interassistencial; o índice pessoal de 

solidariedade; a qualidade da autoconsciência da megafraternidade; a posição social no universo 

da assistencialidade; o filantropismo; a cooperação; o voluntariado pessoal; o humanitarismo;  

o inventário da proéxis pessoal; os dividendos da vida humana; os dividendos da ofiex para  

a conscin; os registros assistenciais; os subprodutos sadios das tarefas interassistenciais; a conscin 

ranqueada; a ficha pessoal autoconscienciogramática; a intencionalidade interassistencial extro-

vertida; a autossociabilidade; a generosidade natural; o caráter da magnanimidade pessoal; a bus-

ca da vivência da tarefa do esclarecimento (tares); a abnegação discreta; a Ficha Evolutiva Pes-

soal (FEP). 

 

Parafatologia: a autodemissão de consciex; o encargo do amparo extrafísico sem vitali-

ciedade; o entrosamento interconsciencial, interassistencial e interdimensional; o ranque do ofie-

xista recém-dessomado; a classificação orientada pelo evoluciólogo, ou evolucióloga, de acordo 

com a evolutividade da interassistência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-
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tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consciencio-

lógico do Curso Intermissivo. 

Ciclologia: o nível da atividade no ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio duplista assistente-assistido; o binômio tenepes-ofiex; o binô-

mio voluntariado-paravoluntariado; o binômio iniciativa assistencial–acabativa assistencial. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmocracia. 

Filiologia: a evoluciofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a assistencioteca; a ressomatoteca; a convivioteca; a socio-

teca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Taxologia; a Evoluciologia; a Intrafisico-

logia; a Extrafisicologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia;  

a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Autoproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; o trio interassistencial da confraternização das consciexes; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

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

a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ranque assistencial inversivo = o do praticante voluntário, rapaz ou mo-

ça, da inversão existencial assistencial; ranque assistencial tenepessista = o do praticante, homem 

ou mulher, da tenepes; ranque assistencial ofiexista = o da conscin assistente, homem ou mulher, 

com ofiex pessoal ativa. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o ranque assistencial, indicados para a expansão das abor-

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

1.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

2.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

3.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

4.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

5.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

7.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

 

DO  PONTO  DE  VISTA  DA  PRIOROLOGIA,  O  RANQUE  

ASSISTENCIAL  É  RACIONALMENTE  CONSIDERADO  POR  

QUALQUER  CONSCIN,  QUANDO  LÚCIDA  E  PORTADORA  

DE  RAZOÁVEL  NÍVEL  DE  INTELIGÊNCIA   EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Em qual nível você, leitor ou leitora, se coloca no ranque assistencial? 

É possível melhorar a própria posição? 
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R A N Q U E    D E    P R I O R I D A D E  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O ranque de prioridade é o ato ou efeito da obtenção da melhor posição, 

ideal, na classificação, índice, escala, graduação, listagem, nível ou no ranking da escolha das ati-

vidades pessoais, diárias, intra e extrafísicas, em bases racionalmente evolutivas e de acordo com 

a programação existencial (autoproéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo ranque deriva do idioma Inglês, rank, “fila; série”. O vocábulo 

prioridade vem do idioma Latim Medieval, prioritas, e este do idioma Latim Clássico, prior,  

“o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; mais im-

portante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente através do 

idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Ranque de relevância. 2.  Ranque de importância. 3.  Relação de 

prioridade. 4.  Cadastro de prioridade. 5.  Escala de prioridade. 6.  Índice de prioridade. 7.  Gra-

duação de relevância. 

Neologia. As 3 expressões compostas ranque de prioridade, ranque de prioridade convi-

vencial e ranque de prioridade eficacional são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Autodesprioridade evolutiva. 2.  Autoposposição de prioridade.  

3.  Autoposicionamento retrógrado. 4.  Comportamento obsoleto. 

Estrangeirismologia: o Manual Pessoal de Prioridades (MPP) no laptop; o Adminis-

trarium; a avant-garde consciencial; o Prioritarium; o ranking method; a highest priority; o ver-

ba volent scripta manent. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolutividade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade consciencial; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade com megafoco; a convergência pensênica para  

o prioritário; a flexibilidade autopensênica acompanhando a dinâmica das prioridades. 

 

Fatologia: o ranque de prioridade; a escala das prioridades evolutivas; a Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP); o autodirecionamento da própria vida; a atribuição de prioridade às autorresponsa-

bilidades; a cadeia de decisões requeridas a cada minuto vivido; a definição diária das priorida-

des; a seleção das demandas emergenciais; os autocritérios decisórios; a consulta aos autovalores; 

a análise prospectiva; a avaliação dos riscos; as prioridades vitais; o atilamento para o prioritário 

do contexto evolutivo atual; a mudança circunstancial de prioridades; a prioridade top-ranking do 

momento evolutivo; as classificações e reclassificações das prioridades. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autoparaperceptibilidade como instrumento de orientação evoluti-

va; as sondagens bioenergéticas; a psicometria; a autoprecognição. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorganização-auteficácia; o sinergismo dos acertos 

pessoais gerando neoacertos mais abrangentes. 
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Principiologia: os princípios existenciais pessoais; o princípio da prioridade compulsó-

ria; o princípio da evolução interassistencial; o princípio  o “se não presta, não a ianta fazer 

maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de excelência; o código pessoal de prioridades evoluti-

vas; o apuramento do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas; a teoria da autossuperação evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade pesquisística; a técnica da reciclagem exis-

tencial; as técnicas de administração do tempo; as técnicas de tomada de decisão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas. 

Efeitologia: o efeito surpreendente do detalhe megafocal; o efeito evolutivamente poten-

cializador do ranque pessoal de prioridades calibrado pela própria bússola consciencial. 

Neossinapsologia: a primazia das neossinapses sobre as retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de produtividade da vida humana; as etapas do ciclo dessoma-inter-

missão-ressoma e do ciclo da vida intrafísica reordenando prioridades, definindo neoprioridades 

e fixando primoprioridades evolutivas. 

Binomiologia: o binômio persistência-eficácia; o binômio compléxis-autodespertici-

dade. 

Interaciologia: a interação Proxêmica-Cronêmica; a interação quantidade-qualidade;  

a interação dos detalhes formando o todo. 

Crescendologia: o crescendo nocivo ausência de detalhe–mutilação cultural; o crescen-

do subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin;  

o crescendo proéxis-compléxis; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo gescon-megagescon;  

o crescendo multicompletismos–autorrevezamentos proexológicos. 

Trinomiologia: o trinômio evitável remendo-paliativo-placebo; o trinômio querer fa-

zer–decidir realizar–definir quando realizar; o trinômio da proatividade aqui-agora-já. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência; o polinômio das 

primoprioridades evolutivas autevolutividade-autorracionalidade-autocosmoeticidade-interassis-

tencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo livre-  

-arbítrio / determinismo; o antagonismo ranque de prioridade consciente / ranque de prioridade 

inconsciente; o antagonismo megaprioridades / miniprioridades. 

Paradoxologia: o paradoxo técnica do detalhismo–corte das insignificâncias; o parado-

xo do dinamismo evolutivo poder transformar o megaprioritário de ontem em desprioritário de 

hoje. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia (Cognópolis); a recexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço autevolutivo. 

Filiologia: a priorofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a decidofilia. 

Maniologia: a mania viciada de empurrar com a barriga corrompendo o ranking pessoal 

de prioridades. 

Holotecologia: a experimentoteca; a autopesquisoteca; a recexoteca; a proexoteca;  

a evolucioteca; a prioroteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Enumerologia; a Autopriorologia; a Intencionolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Criteriologia; a Autodeterminologia; a Ortopensenologia; a Rece-

xologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; as consciexes; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o priorizador lúcido; o autodecisor. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a priorizadora lúcida; a autodecisora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens prior; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens 

classicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens pro-

gressivus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autopositor;  

o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: ranque de prioridade convivencial = a listagem quanto às atividades pes-

soais perante as companhias evolutivas intra e extrafísicas; ranque de prioridade eficacional 

=a listagem quanto às atividades pessoais em relação à eficácia dos próprios desempenhos. 

 

Culturologia: a cultura útil; a cultura das prioridades; a cultura da Autopesquisologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

18 categorias de itens óbvios do ranque de prioridade como indicações racionais para a conscin 

lúcida: 

01.  Autodesperticidade: é mais relevante se comparada à tenepes. 

02.  Autodidatismo: é mais inteligente a predominância da autodidática do sempera-

prendente em relação à escolaridade convencional. 

03.  Autografopensenidade: é preferível o pensamento pessoal registrado e não apenas 

verbalizado. 

04.  Autoinventividade: é superior à imitação. 

05.  Autopensenologia: os autopensenes carregados no pen são mais relevantes em rela-

ção aos autopensenes carregados no sen. 

06.  Autopesquisa: é mais relevante se comparada à heteropesquisa. 

07.  Autoproéxis: é mais importante se comparada à celebridade pessoal. 

08.  Autovivência: é mais relevante se comparada à teoria. 

09.  Concretude: é melhor a concretude específica da dimensão consciencial e não  

a abstração apenas. 

10.  Conteudística: é superior à Conformática. 
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11.  Cosmovisão: é ideal a visão cósmica da realidade e não a monovisão material. 

12.  Crescimento: é preferível evolutivamente a crise de crescimento à zona de conforto. 

13.  Essencialidade: é melhor a essência da realidade e não a aparência das coisas. 

14.  Intelectualidade: é mais prioritária se comparada à psicomotricidade. 

15.  Interassistencialidade: é superior à Arte. 

16.  Profundidade: é preferível a profundidade da erudição à superficialidade da vulga-

ridade. 

17.  Tares: é preferível a prática da tares em relação à prática da tacon. 

18.  Verbação: é preferível a verbação materializada em fato e não a grandiloquência do 

verbo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o ranque de prioridade, indicados para a expansão das 

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

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autoposicionamento  de  ponta:  Autopriorologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Maximização:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

08.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

09.  Neopatamar  libertário:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 

 

O  RANQUE  DE  IMPORTÂNCIA  DAS  ATIVIDADES  E  EM- 
PREENDIMENTOS  PESSOAIS  IMPORTA  SEMPRE  À  CONS-

CIN  LÚCIDA  QUANTO  AO  DIA  A  DIA  DO  MOMENTO  

EVOLUTIVO  E  À  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, estabelece o ranque de relevância das próprias 

atividades diárias? Tal ranque de relevância vem sendo aperfeiçoado? 
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R A S T R O    T E X T U A L  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O rastro textual é o grafopensene libertário, a unidade dos livros, obras es-

critas ou o testamento intelectual deixado pela conscin lúcida, nesta dimensão intrafísica, após  

a primeira dessoma na condição do melhor trabalho da própria programação existencial (proéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo rastro vem do idioma Latim, rastrum, de raster, “instrumento com 

dentes, semelhante a uma enxada, usado na lavoura”. Surgiu no Século XIV. A palavra textual 

deriva também do idioma Latim, textus, “narrativa; exposição”. Apareceu no mesmo Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Vida com rastros sadios. 02.  Rastro intelectual. 03.  Rastro cons-

cienciológico. 04.  Rastro proexológico. 05.  Rastro higiênico. 06.  Pegada consciencial.  

07.  Marca da realidade pessoal; mensagem escrita. 08.  Trilha mentalsomática. 09.  Grafopensene 

digno. 10.  Compléxis. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo rasto: ras-

teante; rastear; rasteiro; rastejador; rastejadura; rastejamento; rastejante; rastejar; rastejo; 

rastreador; rastreamento; rastrear; rastreio; rastro. 

Neologia. As 3 expressões compostas rastro textual, rastro textual mínimo e rastro tex-

tual máximo são neologismos técnicos da Grafopensenologia. 

Antonimologia: 01.  Vida sem rastros sadios. 02.  Rastro animal subumano. 03.  Grafo-

pensenes borrados. 04.  Ressoma infrutífera. 05.  Existência apedeuta. 06.  Lixo mental. 07.  Es-

crita comum. 08.  Escrita na água. 09.  Incompléxis. 10.  Rastro de luz do psicossoma. 

Estrangeirismologia: o Scriptorium; a Internet; os registros do laptop; a Wikipedia;  

o artigo científico (paper); a doação dos copyrights das obras escritas; a intelligentsia evolutiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às priorizações evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Grafopense-

nes: rastros textuais. Livros: megaferramentas prioritárias. 

Unidade. O grafopensene é a unidade de medida ou de trabalho da autobiografia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita; o pen do autopensene; as assinaturas 

pensênicas inteligentes; as manifestações pensênicas ideais; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

a fôrma holopensênica gerada para o futuro próximo. 

 

Fatologia: o rastro textual; as pegadas perduradouras; a pena superior à espada; os frutos 

da proéxis do intermissivista; a sementeira intrafísica inafastável; o papel evolutivo insuperável 

da obra escrita libertária assentada em autopesquisas; a linguagem escrita reflexiva; o idioma Por-

tuguês como língua moderna; as informações escritas e publicadas; os textos acessíveis ao leitor 

médio e encriptado pelo autor; os ensaios; as teses; os artigos; o valor do livro; a obra-prima es-

crita; a natureza das ideias registradas; o teor da estilística comunicativa; o erro de Sócrates (470–

–399 a.e.c.) de nada deixar escrito; o acerto de Platão (428––347 a.e.c.) de tudo deixar escrito;  

a gravação permanente; o registro autoconsciente eterno; a autorganização mentalsomática; o le-

gado mentalsomático; a reescrita insistente; as verpons; a tares; o raciocínio lógico; as argumen-

tações didáticas; o livro libertário como passaporte para o próximo patamar evolutivo do autor; as 

publicações ainda durante a vida humana da escritora; o fato do autor escrever, conscientemente, 

sem egoísmo, hoje, também para si próprio, amanhã; o valor das críticas recebidas dos leitores  

e leitoras; a conscienciocentragem no melhor; as autogestações conscienciais; a sementeira resso-

mática; a megagescon textual; o livro-sementeira; o plantio das verpons; o texto na condição extra 
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e útil da cápsula do tempo; os dividendos do livro–investimento evolutivo; a qualidade evolutiva 

e cosmoética da obra-prima; a época específica da sementeira; a época específica da colheita;  

o Curso Formação de Autores; a Associação dos Escritores; o utilitarismo da vida humana na Era 

da Megacomunicação; os recursos tecnotrônicos das informações; as fontes de informações mais 

ricas de toda a História da Humanidade; as ideias universalistas da Paradireitologia; o manifesto 

evolutivo pessoal; o verdadeiro sentido da vida da conscin intelectual; o objetivo teático da exis-

tência intrafísica; a Bibliomática; a Lexicomática; a Onomática; a Conscienciopédia; a Holoteca 

da Conscienciologia; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI);  

a Cognópolis. 

 

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

to multiexistencial embasado em princípios mentaissomáticos; a colheita intermissiva; os frutos 

do autoparapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a tenepes; a docência cons-

cienciológica e a profissão assistencial na área da saúde aplicadas como ferramentas coadjutoras; 

a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a agendex da ofiex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica das megassinaturas holopensênicas; a técnica do entrelinhamento 

intelectual; a técnica do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Autoconscien-

ciometrologia. 

Enumerologia: o rastro textual libertário; o rastro textual evolutivo; o rastro textual 

cosmoético; o rastro textual exemplificativo; o rastro textual verbacional; o rastro textual verpo-

narista; o rastro textual maxiproexológico. 

Binomiologia: o binômio da inutilidade escrita na água–rasteira no vento; o binômio 

livro libertário–maxiproéxis; o binômio livros hoje–autorretrocognições amanhã; o binômio 

sementeira intrafísica hoje–colheita extrafísica amanhã. 

Interaciologia: a interação gescon–autor–neovida humana. 

Crescendologia: o crescendo colheita-ressementeira. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) contingência-contexto-conjuntura; o trinômio 

automotivação-trabalho-lazer; o trinômio primeiro Curso Intermissivo–primeira autoproéxis– 

–primeira autossementeira. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo rastro textual / rastro oral; antagonismo megages-

con / obra belicista. 

Filiologia: a leiturofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a lexi-

cofilia; a informaticofilia. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a grafopensenoteca;  

a autografoteca; a diarioteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupopensenologia; a Rastrologia; a Mentalsomatologia; a Ho-

lomaturologia; a Evoluciologia; a Ressomatologia; a Comunicologia; a Filologia; a Proexologia;  

a Parapedagogiologia; a Descrenciologia; a Pararquivologia; a Verbaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o projetor cons-

ciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; 

o autorando; o pesquisador-leitor-escritor-conscienciólogo-semeador-libertário. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a projetora consciente; 

a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a auto-

randa; a pesquisadora-leitora-escritora-consciencióloga-semeadora-libertária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens rastropensenicus; o Ho-

mo sapiens energeticus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

notarius; o Homo sapiens intellectualis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rastro textual mínimo = a pequena obra escrita, única, da conscin lúcida; 

rastro textual máximo = o conjunto das múltiplas obras escritas da conscin lúcida. 

 

Grafopensenologia. Segundo a Experimentologia, quem esmiuça a própria vida encon-

tra inspiração para escrever e deixar rastros textuais evolutivos. Nenhuma conscin é idêntica a ou-

tra. As autexperimentações apresentam nuanças originalíssimas. Sob outro ângulo do mesmo as-

sunto, importa considerar a suposição lógica de os intermissivistas, em grande número, já terem 

deixado rastros textuais em retrovidas na Terra. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Fatuística, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias 

de fatos relativos aos livros, em geral: 

1.  Autobiografologia. O livro, em geral, é de algum modo a autobiografia ou o conjun-

to de autopesquisas do autor ou autora. 

2.  Conteudologia. O conteúdo do texto é mais relevante se comparado à forma estilísti-

ca da obra escrita. 

3.  Enciclopediologia. A enciclopédia, em tese e por objetivo, é sempre superior ao di-

cionário. 

4.  Multidimensiologia. A obra escrita, em bases conscienciais multidimensionais, é mais 

perduradoura se comparada à obra materiológica. 

5.  Polimaticologia. O tratado, em tese e por objetivo, é sempre superior ao manual em 

função da substância da maturidade. 

6.  Tecnologia. A obra escrita, técnica, profunda, é superior à obra de literatice superfi-

cial, mesmo quando esta é badalado best-seller. 

7.  Verponologia. O minilivro de verdades relativas de ponta (verpons) é, evolutivamen-

te, mais produtivo se comparado ao calhamaço de banalidades romanceadas. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o rastro textual, indicados para a expansão das aborda-

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

01.  Administração  da  vida  intelectual:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

10.  Escala  dos  Autores  Mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  RASTRO  TEXTUAL  COSMOÉTICO  SE  NÃO  FOR  O  MAIS 

RELEVANTE  LEGADO  A  SER  DEIXADO  PELA  CONSCIN 

LÚCIDA  À  POSTERIDADE,  OU  À  HUMANIDADE  MODER-
NA,  ESTÁ  ENTRE  OS  MAIS  IMPORTANTES  CONCEBÍVEIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já trabalha para deixar algum legado intelectual 

concreto desta vida? Em qual área de manifestação? De qual natureza? Você já leu os próprios 

rastros textuais de retrovidas na Terra? 
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R A Z Ã O    S U P E R I O R  
( V O L I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A razão superior é a faculdade evoluída da vontade da conscin lúcida ex-

pressando a megapensenidade do raciocínio lógico ou a autocognição racional máxima. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo razão vem do idioma Latim, ratio, “cálculo; conta; registro; medi-

da; proporção; interesse; empenho; causa; disposição; projeto; método; modo de fazer; sistema; 

doutrina; inteligência; siso”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo superior deriva também do idio-

ma Latim, superior, “mais alto; mais elevado; que está em posição mais alta; mais poderoso; emi-

nente; vencedor; o primeiro”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Raciocínio elevado. 2.  Autopensenização racional. 3.  Sapiência má-

xima. 4.  Autodiscernimento. 5.  Entendimento. 6.  Tirocínio maior. 7.  Consciência cosmoética. 

Neologia. As duas expressões compostas razão superior mínima e razão superior máxi-

ma são neologismos técnicos da Voliciologia. 

Antonimologia: 1.  Antirrazão; desrazão. 2.  Ignorância. 3.  Irracionalidade. 4.  Obtusi-

dade. 5.  Consciência anticosmoética. 

Estrangeirismologia: a apex mentis; o insight. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – A razão per-

manecerá. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene megarracional; o equilíbrio do materpensene pessoal; a au-

topensenização predominante no pen; a coesão íntima da maxipensenização; os ortopensenes;  

a busca da ortopensenidade pessoal permanente; a razão superior estruturando o holopensene;  

a gestão superior da autopensenidade; a criação dos holopensenes libertários; os hiperpensenes; 

os cosmopensenes; a autorreceptividade aos neopensenes; a seletividade da autopensenidade;  

a omniconvergência pensênica; a lisura do autopensene irretificável. 

 

Fatologia: a razão superior; a razão superior promovendo a definição, a decisão e a deli-

beração; a autovivência habitual, rotineira, ininterrupta e perduradoura da razão superior; a razão 

superior não elitista; a razão superior como sendo o eixo da genialidade; a razão superior evitando 

as fissuras da personalidade, os brancos mentaissomáticos e os surtos comocionais; o raciocínio 

elevado; o conteúdo da cognição; a abóboda das perquirições; a retilinearidade das conclusões;  

a expressão egoica acima da subumanidade; a força centrífuga das ideias; a intelecção profunda;  

a autoconsciencialidade megacognitiva; o taquipsiquismo; o megafoco do acerto preciso; o piná-

culo do pensamento; a retidão intraconsciencial; o poder cognitivo; a autossegurança; a criteriosi-

dade da maturidade consciencial; a sensatez; a eutimia; a lucidez magnificada; o pilar do êxito 

evolutivo; a superdotação mentalsomática; o espectro da autocompetência; o controvertido quo-

ciente de inteligência (QI); a oniciência; a multipenetração intelectiva; a megaopção prioritária;  

a hiperacuidade teática; o dicionário cerebral, analógico, poliglótico, pessoal; a autodepuração das 

superstições; a recuperação dos cons magnos; o vetor da catálise evolutiva; o ortocentro da perso-

nalidade; o indicador da bússola consciencial; o polo cognitivo; a Hermenêutica da Evoluciolo-

gia; a inteligência evolutiva (IE); a escala das prioridades evolutivas; a interrelação pessoal com 

a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a concretude da abstração extrafísica; o emprego correto 

da energia imanente; o autencaixe ao megafluxo do Cosmos; a razão superior como estado nor-

mal do Serenão. 
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Parafatologia: a condição da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: os participantes do Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito halo do ato da razão superior. 

Neossinapsologia: as neossinapses. 

Enumerologia: a matriz da assertividade; a exatidão erudita da sensatez; a essência da 

Decidologia; a argumentação acabativa do contexto; a ultrapassagem das retroideias mais brilhan-

tes; o pico máximo da lucidez. 

Binomiologia: o binômio conceptáculo holossomático–limite autopensênico. 

Trinomiologia: o trinômio Definologia-Deliberaciologia-Decidologia; o trinômio auto-

discernimento–código pessoal de Cosmoética–Central Extrafísica da Verdade; o trinômio luci-

dez-lógica-verdade. 

Antagonismologia: o antagonismo enfoque tímido / interpretação cosmovisiológica. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cosmocracia; o primado da Traforologia. 

Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: o combate à neofobia e à decidofobia. 

Mitologia: o descarte de todos os mitos e mitificações. 

Holotecologia: a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Raciocinologia; a Autodiscernimentologia; a Au-

tocogniciologia; a Paracogniciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Criteriologia;  

a Coerenciologia; a Paraprofilaxiologia; a Autocosmovisiologia; a Ortopensenologia; a Cosmo-

pensenologia; a Cosmoconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin minipeça do maximeca-

nismo interassistencial; a consciência poliédrica; a pessoa catalítica; o ser desperto; a semicons-

ciex; a dupla evolutiva; o grupo evolutivo lúcido; a equipin; a equipex; a conscin enciclopedista. 

 

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

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólo-

go; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convivió-

logo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o polímata; o escritor; o evoluciólo-

go; o exemplarista; o intelectual cosmoético; o reciclante existencial; o inversor existencial; o ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o maxi-

proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra. 

 

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

cadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicó-

loga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivió-

loga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a polímata; a escritora; a evoluciólo-

ga; a exemplarista; a intelectual cosmoética; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a ma-
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xiproexista; a proexóloga; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra. 

 

Hominologia: o Homo sapiens ratiocinator; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sa-

piens polymatha; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapiens 

democraticus; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens attentus;  

o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapientior. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: razão superior mínima = a obtida esporadicamente pela consciência de-

pois de longa preparação otimizadora em clima predisponente; razão superior máxima = a obtida 

de imediato pela consciência, quando bem deseja, dispensando todo suporte extraconsciencial de 

otimização. 

 

Raciocinologia. Considerando o universo da Paracronologia, há duas categorias princi-

pais de razões quanto à Cronêmica: 

1.  Superior. A razão superior surgindo antes do erro ou do fato consumado, fazendo  

a Paraprofilaxiologia. 

2.  Inferior. A razão inferior sobrevindo depois do erro ou do fato irremediável. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Intencionologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ca-

tegorias mais comuns das manifestações da faculdade da razão superior: 

01.  Cosmoética: a garantia do acerto pessoal. 

02.  Esclarecedora: a autaplicação da tarefa do esclarecimento (tares). 

03.  Evolutiva: a chancela da dinâmica do progressismo pessoal e grupal. 

04.  Holanalítica: a expressão para alcançar as sínteses mais práticas. 

05.  Informativa: o pico máximo da inteligência informativa. 

06.  Interassistencial: a autoconsciência da ajuda interpessoal. 

07.  Investigativa: a dedicação inteligente às auto e heteropesquisas prioritárias. 

08.  Parapsíquica: a atuação da sinalética energética e paraperceptiva superlativa. 

09.  Pedagógica: a busca intensiva da reeducação evolutiva geral. 

10.  Policármica: a vivência da culminância correta da convivialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

08.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 
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A  QUALIDADE  DA  MANIFESTAÇÃO  DA  RAZÃO  SUPERIOR,  
SEJA  DEPENDENTE  OU  INDEPENDENTE  DE  SUPORTES  

EXTRACONSCIENCIAIS,  EXPRESSA  A  MAIOR  CONQUISTA 
DA  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  ATÉ  O  MOMENTO  EVOLUTIVO. 

 

Questionologia. A razão superior em você é predominantemente episódica ou contínua? 

Vem com esforço concentrado ou já é espontânea? 

 
Bibliografia  Específica: 
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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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Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 265, 673 e 1.097. 

5.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-
mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 131. 

6.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-
tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 76. 

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 Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 71, 297 e 360. 
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R E A Ç Ã O    E Q U I L I B R A D A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reação equilibrada é a manifestação, atitude ou comportamento contro-

lado, lúcido, ponderado e harmônico em resposta à ocorrência de algum fato, parafato, cenário ou 

paracenário, indicando o trafor da maturidade consciencial no âmbito da multidimensionalidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; repetição; re-

forço, intensificação; oposição; repulsa”. O termo ação procede igualmente do idioma Latim, ac-

tio, “ação; movimento; obra; negócio; operação; feito; processo; auto”, de agere, “agir”. Apare-

ceu no Século XIII. A palavra reação surgiu no Século XVIII. O vocábulo equilíbrio vem do idi-

oma Francês, équilibre, derivado do idioma Latim, aequilibrium, “equilíbrio; nível igual das ba-

lanças”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Reação sensata. 02.  Reação controlada.  03.  Reação ponderada. 

04.  Reação racional. 05.  Reação pacífica. 06.  Resposta controlada. 07.  Resposta equilibrada. 

08.  Resposta estável. 09.  Resposta ponderada. 10.  Resposta racional. 

Neologia. As duas expressões compostas reação equilibrada primária e reação equili-

brada avançada são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 01.  Reação desequilibrada. 02.  Reação descomedida. 03.  Reação 

emocional. 04.  Reação impulsiva. 05.  Reação instável. 06.  Reação irracional. 07.  Reação irre-

fletida. 08.  Resposta descontrolada. 09.  Reação explosiva. 10.  Reação exagerada. 

Estrangeirismologia: o modus ratiocinandi equilibrado. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da psicossomaticidade. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ajo penseni-

zando antes? Impulsividade, não. Discernimento. Reajamos com classe. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Emoções. O autodiscernimento sempre cura”. “Não se foge das próprias emoções,  

o mais inteligente é dosar os seus efeitos”. 

2.  “Psicossomaticidade. Quem se rende ao comocionalismo dispensa o autodiscerni-

mento. Quando o psicossoma prepondera, os atributos mentaissomáticos ficam inibidos”. 

3.  “Reações. Escolha as suas reações prioritárias”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do equilíbrio evolutivo; a autopensenização equili-

brada; o predomínio do pen sobre os autopensenes; o predomínio da retilinearidade pensênica; os 

pensenes homeostáticos; o estilo de pensenizar; a anulação das intrusões pensênicas; o pensene 

empático; a autopensenização sadia; o holopensene pessoal da antiemocionalidade sadia; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; a superação do ato de falar sem pensenizar; a higiene pensênica; o holopen-

sene pessoal homeostático. 

 

Fatologia: a reação equilibrada; a sustentabilidade do equilíbrio emocional; a reflexão 

antecedendo a ação; a racionalidade; o desenvolvimento do mentalsoma; a moderação; o predo-

mínio da razão sobre a emoção; o gerenciamento sadio do psicossoma pelo mentalsoma; a coe-

rência; a calma; a tranquilidade; a serenidade; o fato de a autorreflexão anular os instintos psicos-

somáticos; o autodiscernimento; o autotrafor; o senso; a prudência; o equilíbrio nas situações ad-

versas, contrafluxos e divergência de ideias; o ato de abrir mão dos conflitos negativos; a evitação 
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do estupro evolutivo; a condição de não arrependimento; a esquiva do desgaste emocional; a im-

perturbabilidade versus a impulsividade; o aumento do uso da cosmoética nas situações vivencia-

das; a compreensão do nível evolutivo de cada conscin; a eliminação da precipitação e do imedia-

tismo; a superação da ausência de autoconvições; a desdramatização dos fatos; a superação da so-

brecarga emocional; a libertação do passado patológico; o desenvolvimento da pacificação ínti-

ma; o autexemplarismo. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a repercussão extrafísica da vida humana da conscin; o interesse na 

dimensão extrafísica despertado pelas condutas humanas cosmoéticas; a autovivência da reação 

equilibrada na extrafisicalidade; a lucidez no extrafísico para refletir antes de agir. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autorreeducação psicossomática–inteligência evolutiva 

(IE); o sinergismo princípios autorreeducativos–atitudes pró-evolutivas. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio da convivialidade sadia; o princípio do bem-estar; o princípio da autopenseni-

zação ininterrupta; o princípio cosmoético de sempre exteriorizar as melhores energias para to-

dos; o princípio da autopensenidade lúcida; o princípio da autorreeducação holossomática;  

o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da autorreflexão antes da ação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da primazia (prioridade) do mentalsoma sobre o psicossoma; a te-

ática do autodomínio emocional. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica de respirar fundo; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; as técnicas de Higiene Consciencial; a técnica da mudança de bloco 

pensênico; as técnicas de reeducação autopensênica; a técnica da evitação das adversidades des-

necessárias; a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica de colocar-se no lugar 

do outro; a técnica da autovigilância emocional permanente; as técnicas energéticas profiláticas 

possibilitando a homeostase do holossoma; as técnicas da Autoconscienciometrologia; as técni-

cas da Autoconsciencioterapia. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquiso-

logia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório consciencioló-

gico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Co-

légio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisí-

vel da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre o psicossoma; os efeitos 

do amadurecimento do psicossoma; os efeitos sempre nocivos dos aborrecimentos; o efeito nega-

tivo das reações desequilibradas no desempenho proexológico; os efeitos do arrependimento; os 

efeitos do domínio das emoções na convivência sadia; a neutralização dos efeitos danosos do 

emocionalismo na autevolução. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do equilíbrio emocional; o autesforço na 

formação contínua de neossinapses; a necessidade das neossinapses da imperturbabilidade. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo do equilíbrio psicossomático; a eliminação do ciclo doentio 

de sustentação das emoções patológicas no dia a dia; o rompimento do ciclo dos ganhos secun-

dários impedindo os ganhos evolutivos; a evitação do ciclo descontrole emocional–autassédio– 

–heterassédio. 
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Enumerologia: o equilíbrio emocional; o discernimento; a ponderação; a manutenção da 

ortopensenidade; a paciência; a compreensão; a antivitimização. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio psicossoma-mentalsoma; 

a superação do binômio patológico emoção-comoção; o binômio estímulo-reação; o binômio pen-

senizar antes–agir depois; o binômio vontade-decisão; o binômio reação equilibrada–escolha 

evolutiva consciente. 

Interaciologia: a interação sentimento-emoção-raciocínio. 

Crescendologia: o crescendo psicossomaticidade-mentalsomaticidade; o crescendo au-

toconsciência emocional–autocondicionamento emocional–autodomínio emocional; o crescendo 

emocionalidade-racionalidade; o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio pen-se-ne; o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-im-

perturbabilidade; o trinômio impulsividade-precipitação-frustração; o trinômio percepção-análi-

se-racionalização. 

Polinomiologia: o polinômio descontrole emocional–impulsividade–arrependimento– 

–culpa; o polinômio atenção-percepção-racionalização-atuação. 

Antagonismologia: o antagonismo psicossoma / mentalsoma; o antagonismo autodis-

cernimento evolutivo / emocionalidade; o antagonismo inteligência monodimensional / inteligên-

cia cosmovisiológica; o antagonismo autorreflexão a priori / autorreflexão a posteriori; o anta-

gonismo mentalsoma / subcérebro abdominal; o antagonismo abordagem emocional (sub-

cerebral) / abordagem mental (paracerebral); o antagonismo stress positivo / stress negativo. 

Paradoxologia: o paradoxo de o psicossoma ser descartado ao atingir o ápice de aper-

feiçoamento. 

Politicologia: a política da convivialidade sadia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva; 

a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo no investimento da psicossomaticidade sa-

dia; a lei da autopensenização ininterrupta. 

Filiologia: a emocionofilia; a conflitofilia; autopesquisofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a metatesiofobia; a cainofobia; a sociofobia; a sofofobia; a emociofobia; 

a autopesquisofobia; a reciclofobia; a homeostaticofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da insegurança; a síndrome da 

autovitimização; a síndrome do stress. 

Maniologia: a mania de autopatopensenizar. 

Mitologia: o mito da impossibilidade do governo das próprias emoções; o mito de a re-

ação equilibrada ser conquistada sem autesforços; o mito de a pessoa equilibrada ser necessa-

riamente emocionalmente fria, desigual, apática, indiferente, insensível. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a discernimentoteca; a pense-

noteca; a teaticoteca; a autexperimentoteca; a convivioteca; a sociologicoteca; a comunicoteca;  

a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a conscienciometroteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Autodiscernimentologia; a Autoortopense-

nologia; a Cosmoeticologia; a Autocoerenciologia; a Psicologia; a Autopesquisologia; a Paraper-

cepciologia; a Autodesassediologia; a Autoteaticologia; a Autovivenciologia; a Conviviologia;  

a Autorreeducaciologia; a Recinologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin com domínio emocional; a conscin mentalsomática; a conscin racional; a conscin 

prudente; a conscin pacifista; a conscin cosmoética. 

 

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

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

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

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

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

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sa-

piens despertus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapi-

ens mentalsomaticus; o Homo sapiens sapientior. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reação equilibrada primária = a resultante do autocontrole aprendido nas 

relações diplomáticas sociais; reação equilibrada avançada = a resultante do autocontrole apren-

dido nas relações paradiplomáticas parassociais. 

 

Culturologia: a cultura da Autodiscernimentologia; a neocultura evoluída da autopen-

senização consciente e cosmoética; a cultura do equilíbrio emocional; a cultura da convivência 

sadia; a cultura da ortopensenidade; a cultura da racionalidade; a cultura da reflexão; a cultura 

da pacificação; a cultura do perdão antecipado. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 con-

dutas comumente apresentadas pelas consciências habituadas a reagir equilibradamente: 

1.  Autenticidade: ser autocrítico e coerente nas manifestações pessoais, agindo de acor-

do com o código pessoal de Cosmoética. 

2.  Autoconhecimento: ter o hábito de identificar e analisar os próprios pensenes, reco-

nhecendo o padrão predominante. 

3.  Autorreflexão: encontrar qual o pensene desencadeador da reação desequilibrada, re-

ciclando os traços fardos e / ou preenchendo os traços faltantes. 

4.  Compreensão: observar e analisar a singularidade das consciências, principalmente 

quanto à qualidade da pensenização e manifestação pessoal, compreendendo o nível evolutivo de 

cada consciência. 

5.  Interassistência: realizar a tares sempre quando possível, desejar acontecer o melhor   

para todos e praticar o perdão antecipado. Assistindo também somos assistidos. 

6.  Resiliência: adaptar-se, sem agir por impulso, às novas situações, admitindo a pre-

missa de os fatos serem analisados antes de qualquer reação. 

7.  Sobrepairamento: olhar as situações por outra perspectiva e de maneira positiva, au-

xiliando no autocontrole do psicosssoma, desdramatização dos fatos e podendo ser também moti-

vador de mudanças. 

 

Terceirização. Por fazer parte do processo evolutivo, o desenvolvimento do predomínio 

da razão sobre a emoção não pode ser terceirizado, sendo pessoal e intransferível. É preciso 

autobservação, autoconhecimento e autorreflexão. 
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Teática. A teática, 1% de teoria e 99% de prática, é indispensável para a qualificação da 

reação equilibrada. Desenvolve-se o predomínio do mentalsoma sobre o psicossoma através de 

novas vivências. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Autocontrole: Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autorreeducação  psicossomática:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

07.  Cabeça  fria:  Harmonopensenologia;  Homeostático. 

08.  Capacidade  reequilibradora:  Equilibriologia;  Homeostático. 

09.  Maturidade  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 

10.  Mudança  de  bloco  pensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

11.  Obsolescência  psicossomática:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  AUTOVIVÊNCIA  DA  REAÇÃO  EQUILIBRADA  É  ESCOLHA  

CONSCIENTE  EVOLUTIVA  DA  CONSCIN  LÚCIDA  AO  BUS-
CAR  O  PREDOMÍNIO  DO  MENTALSOMA  SOBRE  O  PSI-
COSSOMA  PARA  ALCANÇAR  A  PACIFICAÇÃO  ÍNTIMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reage equilibradamente perante as situações vi-

venciadas no dia a dia? Já identificou alguma situação na qual a reação pessoal foi conduzida pelo 

predomínio do psicossoma sobre o mentalsoma? Quais as consequências de tal conduta? 

 
Bibliografia  Específica: 
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R E A Ç Ã O    E X A G E R A D A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reação exagerada é a manifestação de arrebatamento da conscin perante 

determinado fato, parafato, realidade ou pararrealidade, resultante de superavaliação parcial e emo-

cional da extensão e das consequências envolvidas, excedendo o nível lógico ou racional, e, em 

geral, quando habitual, acarretando alguma perturbação e, em certos casos, até arrependimento. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; repetição; re-

forço; intensificação; oposição; repulsa”. O vocábulo ação deriva também do idioma Latim, ac-

tio, “ação; movimento; feito; obra; negócio; direito de proceder judicialmente; processo; auto; 

discurso; enredo”, de agere, “obrar; agir”. Apareceu no Século XIII. A palavra reação surgiu no 

Século XVIII. O termo exagerado procede igualmente do idioma Latim, exaggeratus, de exagge-

rare, “amontoar terra; fazer aterro; aumentar; exagerar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Reação impensada. 2.  Reação irrefletida. 3.  Hipopensenidade.  

4.  Indicador conscienciométrico. 5.  Indicador consciencioterápico. 

Neologia. As duas expressões compostas minirreação exagerada e megarreação exa-

gerada são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Reação natural. 2.  Reação refletida. 3.  Ortopensenidade. 4.  Indi-

cador da hiperlucidez. 

Estrangeirismologia: o breakdown. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da esquizopensenidade; os subpensenes; a subpen-

senidade; os logopensenes; a logopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os repensenes; 

os contrapensenes; o ato de falar sem pensenizar. 

 

Fatologia: a reação exagerada; a ação sem refletir; a sobrecarga emocional; a ânsia;  

o frêmito; o rapto ansioso; a deselegância; o descomedimento; a imoderação; a intemperança;  

a autovulnerabilidade; o redutor do autodiscernimento; o autotrafar; o radicalismo; o pirronismo; 

o emocionalismo; o nervosismo; o pretensionismo; o falhismo; o ansiosismo toxicogênico; a pue-

rilidade; a subadultidade; a falta de senso; o entusiasmo juvenil; a irreflexão; a aberração emocio-

nal; o desassossego; a aflição; a fissuração; a imponderação; o açodamento; a impetuosidade;  

a impulsividade; a precipitação; o desvario; o desatino; a incoerência; a ilogicidade; a estultice;  

a antirrazão; o ciúme; a acuidade suspensa; a asneirada; a aspereza; o malentendido; a fonte de 

impulsos subcerebrais; a verborragia; o estressamento físico; o esgotamento psíquico; a estafa;  

o fiasco; a frustração; o arrependimento posterior; o constrangimento; o porão consciencial; a vi-

da pessoal desestruturada; a excitação maníaca; a tensão pré-menstrual (TPM); o transtorno de 

ansiedade generalizada (TAG). 

 

Parafatologia: a insensibilidade parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 
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Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consciencio-

lógico da imobilidade física vígil (IFV). 

Enumerologia: o mecanismo de defesa; a energia bioquímica; o reflexo condicionado;  

a livre associação; a presença de espírito; a reação meníngea; a resposta imunológica. 

Binomiologia: o binômio autocognição-emoção; o binômio autengano-heterocrítica. 

Trinomiologia: o trinômio ações-reações-versões; o trinômio ataque-invasão-destrui-

ção; o trinômio mágoa-perdão-esquecimento. 

Antagonismologia: o antagonismo violência / moderação; o antagonismo domínio das 

ECs / dominado pelas ECs; o antagonismo emoções baratas / consequências caras. 

Politicologia: a xenocracia; a autocracia; a despotocracia. 

Fobiologia: a raciocinofobia; a neofobia; a xenofobia; a enissofobia. 

Sindromologia: a síndrome da insegurança; a síndrome do esgotamento; a síndrome do 

inimigo invisível. 

Maniologia: a erotomania; a fracassomania; a alalomania; a logomania; a politicomania. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a belicosoteca; a criminoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Neuropatolo-

gia; a Desviologia; a Autassediologia; a Habitologia; a Cerebelologia; a Subcerebrologia; a Cons-

cienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin impulsiva; a isca humana 

inconsciente; a pessoa errada no lugar errado e na hora errada. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sa-

piens egodefensus; o Homo sapiens artisticus; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens hosti-

lis; o Homo sapiens timidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreação exagerada = o show da mulher, aos gritos, por ter quebrado  

a unha do dedo indicador (megatolice); megarreação exagerada = a truculência do marido fortão 

criando escoriações no corpo da esposa franzina sem nenhum motivo lógico (crime doméstico). 

 

Culturologia: a deformação cultural. 

Minitraço. Segundo a Holomaturologia, a conscin poliédrica é supercomplexa, contudo, 

paradoxalmente, conforme os princípios da técnica do detalhismo, não raro simples faceta ou mi-

nitraço do perfil da pessoa aponta, disseca ou anatomiza, com surpreendente acurácia, a realidade 

nua e crua do microuniverso intraconsciencial de alguém para o pesquisador, mulher ou homem, 

com autodiscernimento razoável ou portador dos olhos de ver conscienciologicamente. 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a vida humana é composta por 

incessantes reações consecutivas da conscin. A reação exagerada é evidência incontestável do ní-

vel evolutivo da consciência quanto à autodesorganização emocional, podendo ser empregada co-

mo confiável medida avaliativa, primária, da conscin, homem ou mulher, dentro do arcabouço 

técnico do conscienciograma relativamente à Psicossomatologia. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respec-

tivas especialidades, evidenciando relação estreita com a reação exagerada, indicados para a ex-

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

ressados: 

1.  Aborrecimento:  Psicossomatologia. 

2.  Acriticismo:  Parapatologia. 

3.  Ansiedade:  Psicossomatologia. 

4.  Autassédio:  Parapatologia. 

5.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia. 

6.  Frustração:  Psicossomatologia. 

7.  Heterassédio:  Parapatologia. 

 

A  REAÇÃO  EXAGERADA  É  A  MANIFESTAÇÃO  MAIS  

SIMPLES  E  ÓBVIA  DE  IMATURIDADE  OU  INEXPERIÊNCIA  

DA  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  QUANTO  À  AUTO-
CONSCIENCIALIDADE  E  À  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda apresenta algum tipo de reação exagerada 

na vida dia a dia? Em quais circunstâncias? Quais as consequências? 
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R E A C E S S O    N E O S S I N Á P T I C O  
( L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reacesso neossináptico é o ato ou efeito de a conscin lúcida, homem ou 

mulher intermissivista, recuperar os cons magnos da intermissividade, ou seja, as paraneossi-

napses do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, formando, deste modo, neossinapses evoluí-

das a fim de desenvolver com proficiência a autoprogramação existencial (autoproéxis). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo acesso deriva do mesmo idioma Latim, aces-

sus, “aproximação; chegada; entrada; vinda; ingresso; acréscimo; ataque de determinada enfermi-

dade”, de accedere, “aceder”. Surgiu no Século XVI. O elemento de composição neo provém do 

idioma Grego, néos, “novo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século 

XIX. A palavra sináptico procede também do idioma Grego, sunaptikós, “que tem a propriedade 

de marcar a conexão”, provavelmente por influência do idioma Francês, synaptique, “que é relati-

vo a alguma sinapse”. Surgiu no Século XX. 

Sinonimologia: 01.  Acessibilidade neossináptica; reacesso parassináptico. 02.  Reaces-

so neoverponológico. 03.  Reacesso às informações magnas. 04.  Reacesso aos neoconstructos. 

05.  Reacesso aos paraconceitos. 06.  Reacesso aos parafatos. 07.  Reacesso aos parafenômenos. 

08.  Reacesso parapsíquico. 09.  Recaptura neossináptica. 10.  Retomada de paraconstructos. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo acesso: 

acessada; acessado; acessar; acessibilidade; acessionabilidade; acessional; acessionalidade; 

acessível; acessorial; acessório; acessorista; acessual; inacessibilidade; inacessível; inacesso; 

reacesso. 

Neologia. As 3 expressões compostas reacesso neossináptico, reacesso neossináptico 

antecipado e reacesso neossináptico maduro são neologismos técnicos da Lucidologia. 

Antonimologia: 1.  Reacesso às Centrais Extrafísicas. 2.  Reacesso à autoparaproce-

dência. 

Estrangeirismologia: a open mind; a glasnost; o Neopensenarium; o Verponarium;  

o Heuristicarium; o Serenarium; o encaixe de neopeça no puzzle autocognitivo sobre o Cosmos; 

os aftereffects cosmovisiológicos das neoverpons; o approach intermissivo; o reestabelecimento 

do rapport paraprocedencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da autoconsciencialidade intermissiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das neoverpons conscienciológicas; o materpense-

ne atrator de neoverpons; a materpensenidade fertilizante das neoverpons; o lateropensene centrí-

fugo; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retroparapensenes; a re-

troparapensenidade; a retomada do nível autopensênico de cursista intermissivo; a revinculação  

à parafôrma holopensênica do período lúcido pré-ressomático; a inclinação à verponogenia decor-

rente dos genopensenes intermissivos. 

 

Fatologia: o reacesso da holomaturidade intermissiva; a recuperação dos cons magnos; 

os acessos gratuitos à Holoteca do CEAEC; o acesso gratuito, físico e virtual (online) às tertúlias 

conscienciológicas do Tertuliarium Conscienciológico; os facilitadores de acesso às neoverpons 

na Cognópolis; os acessos interativos com o objeto de consecução da autoproéxis; o acesso rápido 

à editoração da megagescon por meio da EDITARES; o livro publicado, cápsula do tempo, como 
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recurso de fácil acesso para o autorrevezamento multiexistencial; as pessoas, as ideias e as situa-

ções despertando as recordações da intermissão pré-ressomática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o EV cosmoético 

na condição de senha de acesso ímpar às realidades extrafísicas; a sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; a potencialização das autodefesas energéticas; a autabnegação discreta, silenciosa, 

intrafísica e parapsíquica das práticas diárias, policármicas, da tenepes; a autoconscientização 

multidimensional (AM); a amparabilidade da função tarística; o acesso aberto à extrafisicalidade; 

o acesso individual permanente à Central Extrafísica da Verdade (CEV); o acesso explícito, uni-

versal e irrestrito às realidades multidimensionais por meio da Enciclopédia da Conscienciologia; 

o acesso pleno aos pararrecursos interassistenciais; o acesso universal à recuperação de neoideias 

tornadas inatas; o acesso extrafísico imediato através da fuga extrafísica (projetabilidade lúcida, 

PL); o acesso irrestrito às bagagens cognitivas das amizades raríssimas; o acesso operativo, inte-

rassistencial, ao amparador extrafísico de função por meio das vivências diárias da tenepes;  

o acesso eficaz à holomemória milenar, à Paragenética Pessoal e à hiperacuidade; o acesso mais 

amplo às retrocognições do Curso Intermissivo pré-ressomático; a multidimensionalidade tornada 

e sentida de modo onipresente por parte da conscin lúcida; o reconhecimento das paramizades in-

termissivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro facilitando a recuperação dos cons 

magnos. 

Principiologia: a vivência do princípio da descrença. 

Codigologia: a implementação e qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); 

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da verdade relativa de ponta. 

Tecnologia: a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da Cosmoética Destruti-

va; o embasamento das técnicas de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o agente voluntário da tares; o paravoluntariado. 

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 grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; os 

laboratórios conscienciológicos como mapas de acesso às parainformações; o laboratório cons-

cienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível dos 

Verponólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o acesso maior ao Colégio Invisível dos 

Serenões (CIS). 

Efeitologia: o efeito da verpon impactante na conscin evolutivamente predisposta;  

o efeito da verpon inoperante na conscin evolutivamente jejuna; o efeito das palavras-chave dire-

cionando o acesso às informações magnas; os efeitos proexológicos da rememoração da parau-

tobiografia intermissiva; os efeitos conscienciométricos da rememoração das recins intermis-

sivas. 

Neossinapsologia: o reacesso neossináptico; o reacesso às paraneossinapses intermissi-

vas; a sedimentação no cérebro do neossoma das paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo de vigência da verpon; o ciclo pesquisístico perguntas-respostas-re-

flexões-conclusões-refutações; a captação do valor do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da 

atividade; o ciclo ressoma-dessoma-intermissão. 

Enumerologia: a reconexão à paraprocedência intermissiva; a recaptura de parainforma-

ção intermissiva; a releitura de paracognição intermissiva; a recuperação de paratécnica intermis-

siva; a reconquista da paralucidez intermissiva; a restauração da paracosmovisão intermissiva;  

o revigoramento da autoconsciencialidade intermissiva. 
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Binomiologia: o binômio cognições intraconscienciais–cognições extraconscienciais. 

Interaciologia: a interação onipresente fatos-parafatos. 

Crescendologia: o crescendo gescons-megagescons; o crescendo inspiração do ampa-

rador extrafísico de função–acesso à CEV. 

Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinô-

mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito- 

-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original– 

–experimentação–síntese; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio causas-

–concausas-efeitos; o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intra-

consciencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-auto-

desassédio; o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o polinômio para-

profilático EV–autencapsulamento–blindagem ambiental–acesso à CEE; o polinômio arranjo 

metódico–acesso otimizado–tempo economizado–produtividade aumentada. 

Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / ver-

dade absoluta; o antagonismo conscin lúcida / boneco de ventríloquo; o antagonismo verpon 

vivenciada / verpon teórica; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;  

o antagonismo reacesso à comunex evoluída / reacesso à Baratrosfera. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na autaplicação das neoverpons. 

Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a leiturofilia; a cogno-

filia; a verponofilia. 

Mitologia: a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca; a mentalsomatoteca; 

a intelectoteca; a sincronoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Lucidologia; a Autoproexologia; a Paracerebrologia; a Cerebro-

logia; a Intermissiologia; a Neossinapsologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Holomatu-

rologia; a Autopriorologia; a Efeitologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Paradi-

reitologia; a Verponologia; a Autocogniciologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Rece-

xologia; a Paraprocedenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens neossinapticus; o Homo sapiens verus; o Homo sapiens 

verponarista; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens verpunctor; o Homo sapiens heu-

risticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens ex-

periens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reacesso neossináptico antecipado = o ato ou efeito de o inversor, rapaz 

ou moça, recuperar os cons magnos da intermissividade já na fase da adolescência; reacesso neos-

sináptico maduro = o ato ou efeito de a conscin lúcida recapturar os cons magnos da intermissivi-

dade a partir da meia-idade física. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Parapercepciologia; a cultura da intermissividade 

lúcida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o reacesso neossináptico, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Abordagem  da  antessala:  Autexperimentologia;  Neutro. 

04.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

05.  Abordagem  macro-micro:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Defesa  da  verpon:  Autopriorologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Linha  de  abertura:  Autoproexologia;  Homeostático. 

10.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

11.  Nicho  da  neoideia:  Verponologia;  Neutro. 

12.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Rede  interativa  de  verpons:  Verponologia;  Homeostático. 

14.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

15.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

 

O  REACESSO  NEOSSINÁPTICO  MAIS  CEDO  OU  MAIS  

TARDE  ALCANÇA  A  CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  

OU  MULHER,  QUANDO  DEDICADA  À  CONSECUÇÃO  SA-
TISFATÓRIA  DA  AUTOPROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. O reacesso neossináptico eficaz já chegou até você, leitor ou leitora? 

Desde quando? 
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R E A G R U P A M E N T O    E V O L U T I V O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reagrupamento evolutivo é a mobilização grupal ou coletiva, movimento 

interassistencial das consciências lúcidas dedicado a completar ou concluir, no segundo tempo, 

com as tarefas do esclarecimento (tares), os trabalhos já executados, no primeiro tempo, com as 

tarefas da consolação (tacon). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re procede do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo agrupar vem de grupo, e este do idioma Italiano, 

gruppo, “nó; conjunto; reunião”, derivado do idioma Germânico, kruppa. A palavra grupo apare-

ceu em 1789. Os vocábulos agrupar e agrupamento surgiram no Século XIX. O termo reagrupa-

mento apareceu no Século XX. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évo-

lution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Reagrupamento interassistencial. 2.  Mutirão evolutivo. 3.  Maxipro-

éxis da acabativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas reagrupamento evolutivo, minirreagrupamento 

evolutivo e megarreagrupamento evolutivo são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Diáspora evolutiva. 2.  Diáspora interassistencial. 3.  Maxiproéxis da 

iniciativa. 4.  Desagrupamento regressivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, principalmente das autorre-

trocognições. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopenseni-

dade; os interpensenes; a interpensenidade; a harmonia holopensênica. 

 

Fatologia: o reagrupamento evolutivo; as proéxis; as maxiproéxis ou proéxis em grupo;  

as afinidades evolutivas; as empatias traforinas; as crises de crescimento; a acabativa interassis-

tencial; a inseparabilidade grupocármica; as perspectivas proexológicas grupais; a potencialização 

da evolução grupal; as neorrealidades; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacio-

nal (CCCI); a Cognópolis. 

 

Parafatologia: o controle extrafísico da evolução dos seres vivos da Terra; a Megaesco-

la Terrestre; as pararrealidades; os autorrevezamentos multiexistenciais; as agendexes; as Socie-

xes; os holopensenes intrafísicos; as diásporas grupais específicas; as dispersões coletivas; os es-

palhamentos paratécnicos; os reagrupamentos específicos; os reajuntamentos coletivos; as con-

centrações conscienciais; a pulverização parademográfica; as voltas às ressomas; o contraponto 

diáspora evolutiva–reagrupamento evolutivo; o mutirão proexológico; a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF); as paraprocedências; a comunex Interlúdio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consciencio-

lógico do Curso Intermissivo. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões (CIS); o Colégio Invisível dos Evolució-

logos. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial da atividade. 

Enumerologia: as recategorizações conscienciais; as reciclagens intrafísicas; as recom-

posições grupais; as reconfigurações proexológicas; as reestruturações autorrevezadoras; as reor-

ganizações coletivas; os regressos às paraprocedências; as ressomas consecutivas. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio grupalidade-planificação-sincronismo. 

Antagonismologia: o antagonismo projeto aberto / obra acabada. 

Politicologia: a cosmocracia; a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a cosmoteca; a proexoteca; a recexoteca; a gregarioteca; 

a Fozteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Proexo-

logia; a Interprisiologia; a Seriexologia; a Macrossomatologia; a Parafatuística; a Paraproceden-

ciologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; as equi-

pexes; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o amparador extrafísico; o amparador intrafísico; o intermissivista;  

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

tra; o consciencioterapeuta; o duplista; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciólogo; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o proexólogo; o projetor consciente; 

o tertuliano; o verbetólogo; o autorrevezador multiexistencial; o corifeu extrafísico. 

 

Femininologia: a amparadora extrafísica; a amparadora intrafísica; a intermissivista;  

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

tra; a consciencioterapeuta; a duplista; a reeducadora; a epicon lúcida; a evolucióloga; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a proexóloga; a projetora conscien-

te; a tertuliana; a verbetóloga; a autorrevezadora multiexistencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivus; o Ho-

mo sapiens cognopolita; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens 

evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreagrupamento evolutivo = as tarefas grupais, intrafísicas, conver-

gentes e planejadas extrafisicamente, envolvendo a ressoma de 3 consciexes lúcidas depois do pe-

ríodo da diáspora inicial; megarreagrupamento evolutivo = as tarefas coletivas, intrafísicas, con-

vergentes e planejadas extrafisicamente, envolvendo dezenas de consciexes lúcidas depois do pe-

ríodo da diáspora inicial. 

 

Argumentologia. Sob a perspectiva da Extrafisicologia, os trabalhos evolutivos interas-

sistenciais das consciexes lúcidas exigem o desenvolvimento de diásporas das consciências no 

primeiro tempo, e, consequentemente, de reagrupamentos das mesmas consciências, no segundo 

tempo, com ressomas em grupos, com locais, incumbências ou tarefas específicas. 

 

Tempos. De acordo com a Interassistenciologia, ocorrem 2 tempos bem definidos e en-

trosados nos quais as consciências interassistenciais exercem os papéis de atratoras: 
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1.  Assistidos. O primeiro tempo da diáspora reúne os assistidos, até então dispersos, em 

torno do interesse ou do atrator comum, por meio dos trabalhos primários das consciências inte-

rassistenciais executando a tacon. 

2.  Assistentes. O segundo tempo do reagrupamento reúne os assistentes, até então dis-

persos pela diáspora, em novo patamar avançado dos trabalhos das consciências interassistenciais 

desempenhando a tares. Neste segundo tempo os assistentes atratores também se reajuntam elimi-

nando as dispersões da diáspora, ou seja: sobrevém a reunião máxima entre assistentes e assis-

tidos. 

 

Holopensenologia. No universo da Experimentologia, as diásporas e os consequentes 

reagrupamentos podem ser desenvolvidos em holopensenes de países diferentes, por exemplo, as 

ocorrências no Brasil, com a Conscienciologia, a partir do Século XX, e os trabalhos em anda-

mento na China atual (Ano-base: 2007) e no futuro próximo. 

 

Tabelologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, em função da complexidade da 

Parafatuística e da Fatuística referentes ao tema, importa clarear mais o contexto por meio desta 

tabela de 20 exemplos de contrapontos, dispostos na ordem alfabética: 

 

Tabela  –  Contrapontos  do  Reagrupamento  Evolutivo 

 

N
os

 Deslanche Prosseguimento 

01. Assentamento  dos  trabalhos   Reassentamento  dos  trabalhos 

02. Atratores  primários   Atratores  superiores 

03. Brasil  (primeiro  exemplo)   China  (segundo  exemplo) 

04. Central  Extrafísica  da  Fraternidade  (CEF)   Central  Extrafísica  da  Verdade  (CEV) 

05. Consciências  assistidas  (evolucientes)   Consciências  assistentes  (amparadores) 

06. Consciências  extrafísicas  (consciexes)   Consciências  intrafísicas  (conscins) 

07. Diáspora  (subagrupamento)   Reagrupamento  (reunião máxima) 

08. Equipe  extrafísica  (equipex)   Equipe  intrafísica  (equipin) 

09. Evoluciólogos  e  evoluciólogas   Serenões  e  Serenonas 

10. Extrafisicalidade  (vida  extrafísica)   Intrafisicalidade  (vida  humana) 

11. Grupo  (Grupocarmalidade)   Coletividade  (Policarmalidade) 

12. Iniciativa  evolutiva  conjunta   Acabativa  evolutiva  conjunta 

13. Interlúdio  (comunex)   Cognópolis  (CCCI) 

14. Minirreagrupamento  consciencial   Megarreagrupamento  consciencial 

15. Parafatos  (Parafatuística)   Fatos  (Fatuística) 

16. Primeira  maxiproéxis   Segunda  maxiproéxis 

17. Primeiro  tempo  (arregimentação)   Segundo  tempo  (potencialização) 

18. Retrorrealidades  vulgares   Neorrealidades  avançadas                  

19. Reurbanizações  extrafísicas  (reurbexes)   Reciclagens  intrafísicas  (reurbins) 

20. Tarefas  da  consolação  (tacon)   Tarefas  do  esclarecimento  (tares) 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

2.  Aparecimento  dos  evoluciólogos:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

4.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

5.  Ciclo  multiexistencial  pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

6.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Home-

ostático. 

7.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

OS  REAGRUPAMENTOS  EVOLUTIVOS  SE  INSEREM  ENTRE  

OS  TEMAS  MAIS  TRANSCENDENTES  DAS  PESQUISAS  

MULTIDIMENSIONAIS  DA  CONSCIENCIOLOGIA  TENDO 
EM  VISTA  OS  EFEITOS  SADIOS  SOBRE  A  HUMANIDADE. 

 

Questionologia. Qual reação você apresenta ao encarar o tema dos reagrupamentos evo-

lutivos? Você analisa o assunto com tranquilidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  IASB; Sino-Brazilian Academic Exchange; Folheto Trilíngue; Inglês; Português; & Chinês; 16 p.; 3 abrevs.; 
1 citação; 6 conferências; 33 cronologias; 20 cursos / jornadas / palestras; 1 E-mail; 11 fotos; 6 seminários; 6 simpósios;  

1 website; IASB; Beijing; China; 2007; páginas 1 a 16. 

2.  Vieira, Waldo; Projectiology: A Panorama of Experiences of the Consciousness outside the Human Bo-

dy; Livro; trad. Kevin de La Tour; Simone de La Tour & Marcelo Yu; rev. Cristina Arakaki; et al.; XXXVI + 1.190  

p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 10 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21,5 x 6 cm; 
enc.; Ed. Inglês / Chinês; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; Brasil; 2005; páginas 1 a 1.190. 
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R E A L C E    E X T R A F Í S I C O  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O realce extrafísico é a condição de relevância meritória da conscin lúcida, 

positiva, interassistencial, nas comunexes evoluídas, em função das atividades interconscienciais 

intrafísicas ou da consecução satisfatória da programação existencial (compléxis da autoproéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; 

repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra alçar deriva igualmente do idioma Latim, 

altare, “elevar; alçar; altear”, e esta de altus, “nutrido; elevado; grande; poderoso; sublime; nobre; 

profundo”. Apareceu no Século XIII. O termo realçar surgiu no Século XVII. O segundo prefixo 

extra procede também do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de; por exceção”. O vocá-

bulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo 

à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1. Realço extrafísico. 2.  Realçamento extrafísico. 3.  Relevância extrafí-

sica. 4.  Destaque extrafísico. 5.  Distinção extrafísica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo realce: real-

çada; realçado; realçamento; realçante; realçar; realço. 

Neologia. As 3 expressões compostas realce extrafísico, realce extrafísico tenepessista  

e realce extrafísico ofiexista são neologismos técnicos da Extrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Irrelevância extrafísica. 2.  Insignificância extrafísica. 

Estrangeirismologia: o strong profile pessoal extrafísico; o upgrade interassistencial da 

conscin tenepessista tornada ofiexista; o highlight natural do holossoma homeostático; os momen-

tos under attack das conscins insatisfeitas com a expansão tarística. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência das prioridades interassistenciais evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade;  

a autopensenização com clareza como sendo a base da comunicação interativa; a autopenseniza-

ção omniassistencial; o holopensene higienizado da conscin lúcida. 

 

Fatologia: o realce evolutivo; a minipeça lúcida do maximecanismo interassistencial;  

o acolhimento interassistencial; os contatos interassistenciais extrafisicamente tangenciados por 

amparadores. 

 

Parafatologia: o realce extrafísico; a repercussão extrafísica da vida humana da conscin; 

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; os parafatos; a reurbex; a autoparaprocedência; o acesso pessoal às Centrais Extrafísicas;  

a vida humana sob holofotes extrafísicos; o interesse extrafísico despertado pelas condutas huma-

nas cosmoéticas; o contínuo dispêndio de ECs harmonizadoras; a atração espontânea de consene-

res; o desempenho proexológico notável concentrando os paraolhos de intermissivistas pré-resso-

mantes; a preceptoria multidimensional; o traquejo no uso da parainstrumentação interassistencial 

avançada; as vivências intrafísicas acompanhadas por plateia de paratestemunhas; a função auto-

consciente de porta-voz das comunexes avançadas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência aglutinadora–consciência cosmovisionária. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasado na assistencialidade in-

terdimensional. 

Teoriologia: a teática da interassistência multidimensional; a teoria do Homo sapiens 

serenissimus. 

Tecnologia: as técnicas projetivas lúcidas; a paratécnica da ofiex. 

Voluntariologia: os vínculos interconscienciais proexológicos; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Se-

renões. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do exemplarismo vanguardista. 

Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons; as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a dessoma da conscin lúcida; o retorno à para procedência avançada;  

a minipeça interassistencial diuturna; o holopensene harmônico; a preceptoria multidimensional; 

o autocompletismo intrafísico; a significância extrafísica. 

Binomiologia: o binômio (dupla) líder-liderado; o binômio coadjuvação intrafísica– 

–protagonismo extrafísico; o binômio discrição intrafísica–superexposição extrafísica; o binômio 

identidade civil–identidade extra. 

Interaciologia: a interação onipresente palco intrafísico–bastidores extrafísicos. 

Crescendologia: o crescendo tenepes-ofiex. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminha-

mento. 

Antagonismologia: o antagonismo equipe / egão; o antagonismo mão na mão / canga 

no pescoço; o antagonismo atrator de amparador / atrator de assediador; o antagonismo psicos-

fera florescente / psicosfera apagada; o antagonismo distinção extrafísica / fama apenas intrafí-

sica. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à caminhada evolutiva. 

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

ciofilia; a parapsicofilia; a energofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Interassisten-

ciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Paraproce-

denciologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a personalidade extrafisicamente célebre; a consciência minipeça 

do maximecanismo interassistencial multidimensional. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens decidophilicus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens 

assistentiologus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realce extrafísico tenepessista = a condição da conscin, homem ou mu-

lher interassistente consciencial praticante veterano da tarefa energética pessoal (tenepes), diária; 

realce extrafísico ofiexista = a condição da conscin, homem ou mulher interassistente consciencial 

com oficina extrafísica (ofiex), pessoal, em pleno funcionamento. 

 

Culturologia: a cultura da intercompreensão; a cultura da grupalidade; a Multiculturo-

logia da Interassistenciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o realce extrafísico, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  do  assistido:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Megadoação:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Parafatologia:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Relevo  particular:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Sublinhamento:  Comunicologia;  Neutro. 
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O  UNIVERSO  DA  CONDIÇÃO  DO  REALCE  EXTRAFÍSICO  

SOMENTE  É  IDENTIFICADO  PESSOALMENTE,  DE  FATO,  
APÓS  A  DESSOMA  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  EM  GERAL  

COMPLETISTA,  NÃO  RARO,  DOMINADA  PELA  EUFOREX. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, executa ações capazes de gerar o realce extrafí-

sico? De quais naturezas? 
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R E A L I D A D E    AU T O L Ó G I C A  
( C O N F O R M A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A realidade autológica é a qualidade ou característica da real estrutura de-

terminada por meio de palavra, expressão ou denominação cujo sentido, significado ou conteúdo 

(Semanticologia) é explicitado, reforçado e coerente com a própria forma, signo ou símbolo 

(Morfologia) veiculador de tal mensagem, resultando em efeito potencializador perante a Comu-

nicologia Interconsciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo realidade deriva do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu no 

Século XV. O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si 

próprio”. A palavra lógica procede do idioma Latim, logica, e esta do idioma Grego, logiké, 

“Arte de Raciocinar; Ciência do Raciocínio”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Realidade autóloga. 02.  Realidade ortoconformática. 03.  Autorre-

ferência semântica. 04.  Grafossemântica lógica. 05.  Sinergismo significante-significado. 06.  Au-

tologia. 07.  Expressão autológica. 08.  Confor autocoerente. 09.  Autossemanticologia. 10.  Ma-

xissincronologia. 

Neologia. As 6 expressões compostas realidade autológica, realidade autológica sim-

ples, realidade autológica composta, realidade autológica profissional, realidade autológica in-

terassistencial e realidade autológica consciencial são neologismos técnicos da Conformaticolo-

gia. 

Antonimologia: 01.  Proposição autocontraditória. 02.  Heterologia. 03.  Palavra heteró-

loga. 04.  Antagonismo significante / significado. 05.  Realidade ambígua. 06.  Falácia. 07.  Crip-

tonímia. 08.  Paradoxologia. 09.  Anfibologia. 10.  Incoerenciologia. 

Estrangeirismologia: o awakening perante a Conformaticologia; os nicknames revela-

dores da autorrealidade; os insights de base extrafísica; a open mind multipesquisística; o coni-

unctio multidimensional; o attachment conformático; as deduções a fortiori; o Cognitarium;  

o Heuristicarium; o Autodiscernimentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à maturescência da Holocomunicologia. 

Coloquiologia: a realidade autológica fala por si só. 

Proverbiologia. Eis provérbio da antiguidade relacionado ao tema: – Nomen est omen. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; os orismopensenses; a orismo-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ta-

quipensenes; a taquipensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; as assinaturas pensênicas. 

 

Fatologia: a realidade autológica; a realidade autônoma; a explicitação do conteúdo pela 

própria forma; a conjugação lógica da forma com o conteúdo; a moldura potencializando a men-

sagem da tela; a convergência semântica; o tautocronismo conformático; os truísmos insuspeitos; 

as obviedades camufladas (Oximorologia); a biassociação simples; a multiassociação complexa 

(cosmovisiológica); os signos; os ícones; as letras; as sílabas; as palavras; o registro; o étimo;  

o termo; o vocábulo; o manuscrito; o livro; o dicionário; a enciclopédia; o jogo de palavras; o tro-

cadilho; os triquestroques; os palíndromos; as paronímias; as paronomásias; as sinonímias (exer-

gásias); a grafoestilística pessoal; os megapensenes trivocabulares; os autônimos; a glasnost inte-

lectual; a antionomatópose; a ampliação da lucidez quanto à Autocomunicologia; as sutilezas da 
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realidade intrafísica predispondo à ampliação das parapercepções; a hiperacuidade linguística fa-

vorecendo à Omnipesquisologia. 

 

Parafatologia: a vivência autopersuasiva do estado vibracional (EV) profilático; a her-

menêutica envolvida na análise dos sinais energéticos e parapsíquicos pessoais (Autossinaletico-

logia); o status grupocármico atual espelhando a realidade autológica evolutiva (Holocarmolo-

gia); as paraobviedades invisíveis à conscin casca grossa; a paraindissimulabilidade energética 

denunciando o nível evolutivo da consciência; as ECs na condição de real cartão pessoal de visi-

tas; a vida nas comunexes avançadas representando o ápice da pararrealidade autológica; os neo-

logismos conscienciológicos instigando retrolembranças intermissivas autocoerentes; a importân-

cia da expansão do neuroléxico pessoal (engramas) visando o aumento da autocompreensão da 

realidade multidimensional (paraengramas); o autodiagnóstico das parassutilezas tenepessológi-

cas; a autocosmovisão linguística otimizando a compreensibilidade do fluxo cósmico; as retrosse-

nhas enquanto realidade autológica retrocognitiva; o parapsiquismo mentalsomático capaz de de-

cifrar as mensagens escritas em retrovidas para si mesmo (interitemização consciente); o enume-

rograma de base parapsíquica; as parassincronicidades; a Autoparapolimaticologia; a Conscien-

ciografologia Multiexistencial Lúcida (Autorrevezamentologia). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideia-palavra; o sinergismo forma-conteúdo; o sinergis-

mo significante-significado; o sinergismo neoconceito-autodesassédio; o sinergismo leitura de 

dicionários–calibragem do neuroléxico; o sinergismo Terminologia-Taristicologia; o sinergismo 

lexical face gráfica–face acústica–face semântica. 

Principiologia: o princípio da inteligibilidade comunicativa; a importância das palavras 

no princípio do autorrevezamento existencial; o princípio da sincronicidade cósmica; o princípio 

de saber ler nas entrelinhas; o princípio paracognitivo de ter olhos de enxergar. 

Codigologia: os códigos linguísticos grupais (jargões). 

Teoriologia: a teoria do conscienciês. 

Tecnologia: a técnica do princípio coloquial; as técnicas parapsíquicas da Consciencio-

logia; as técnicas da Neologística na formação de palavras; a técnica dos 50 dicionários. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório da Mentalsomatologia; o laboratório radical 

da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laborató-

rio conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Proexologia;  

o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Evolu-

ciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Orismólogos; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; 

o Colégio Invisível dos Epistemólogos; o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível da 

Conviviologia; o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: o efeito cerebral proporcionado pela realidade autológica. 

Neossinapsologia: as neossinapses autodesencadeadas pelas pesquisas da Conformati-

cologia. 

Ciclologia: o ciclo palavras–significados–interconvivência grupal–neossignificados. 

Enumerologia: as unidades linguísticas; as representações linguísticas; as formas lin-

guísticas; os signos linguísticos; os símbolos linguísticos; os sinais linguísticos; o confor linguís-

tico. 

Binomiologia: o binômio dicionário cerebral analógico–realidade autológica; o binô-

mio sincronicidade-omnicognição; o binômio Tudologia-Holocognição. 

Interaciologia: a interação cérebro-língua; a interação mentalsoma-paracérebro-cére-

bro; a interação realidade autológica–realidade paralógica; a interação saber olhar–saber inter-

pretar–saber concluir; a interação dicionário-sinapse; a interação variação consciencial–varia-
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ção social–variação linguística; a interação linguagem-contexto; a interação sinais-diagnóstico- 

-prognóstico; a interação modelo mental–hermenêutica evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo cronológico fato-reflexão-cognição; o crescendo autevo-

lutivo saber decodificar a autorretrossenha–saber evitar a automimese patológica; o crescendo 

leitura-compreensão-autexpressão; o crescendo espontaneidade linguística inconsciente–calcu-

lismo verbal lúcido; o crescendo olho clínico–paraolho clínico; o crescendo cosmoético flexibili-

dade cognitiva–intercompreensibilidade multidimensional; o crescendo léxico-neuroléxico-para-

neuroléxico. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) pensador-orador-escritor; o trinômio frontochacra-la-

ringochacra-palmochacra; o trinômio palavra-vocábulo-termo; o trinômio realidade objetiva– 

–realidade subjetiva–pararrealidade superconcreta; o trinômio sincronicidade multidimensio-

nal–mensagem parapsíquica–parabanho energético; o trinômio coincidência-sincronicidade-ma-

xicognição; o trinômio academia-autodidatismo-polimatia. 

Polinomiologia: o polinômio palavra grafada–significado atribuído–memória aciona-

da–evocação multidimensional. 

Antagonismologia: o antagonismo logicidade / antidiscernimento; o antagonismo pala-

vras autólogas / palavras heterólogas; o antagonismo palavras categoremáticas / palavras sinca-

tegoremáticas; o antagonismo esforço intelectivo / preguiça mental; o antagonismo realidade au-

tológica / realidade oximorônica; o antagonismo ortônimo / criptônimo; o antagonismo ser 

/ estar. 

Paradoxologia: os paradoxos semânticos; o paradoxo de Grelling-Nelson; o paradoxo 

evolutivo de se dominar a Lexicologia Humana para poder se livrar dela (conscienciês); o para-

doxo da multifocalização cosmovisiológica sem perda do megafoco; o paradoxo de a piscadela 

poder ser semanticamente superior ao discurso; o paradoxo aporético do mentiroso; o paradoxo 

Maxiparafenomenologia-megadiscrição. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cienciocracia; a evoluciocracia; a paradireitocra-

cia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: as leis da Gramaticologia; a lei do maior esforço pesquisístico; as leis da 

afinidade; as leis de ação e reação; as leis do Fluxo do Cosmos; as leis da interprisão grupocár-

mica; as leis da Paralógica. 

Filiologia: a filofilia; a glossofilia; a verbofilia; a cienciofilia; a comunicofilia; a neofi-

lia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a lexicofobia; a onomatofobia; a pesquisofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome do Ignorantismo. 

Maniologia: a profilaxia da apriorismomania intelectual. 

Holotecologia: a comunicoteca; a neologisticoteca; a lexicoteca; a poligloticoteca; a afo-

rismoteca; a linguisticoteca; a sociologoteca; a glossoteca. 

Interdisciplinologia: a Conformaticologia; a Logicologia; a Comunicologia; a Semanti-

cologia; a Semasiologia; a Lexicologia; a Onomasticologia; a Linguisticologia; a Grafopenseno-

logia; a Paralogicologia; a Parassemiologia; a Sincronologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex; o teleguiado autocrítico. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o docente de Conscienciologia; o aluno da Cons-

cienciologia; o paracientista; o lexicólogo; o lexicógrafo; o terminólogo; o terminógrafo; o verbe-

tólogo; o verbetógrafo; o parapolímata. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a docente de Conscienciologia; a aluna da Cons-

cienciologia; a paracientista; a lexicóloga; a lexicógrafa; a terminóloga; a terminógrafa; a verbe-

tóloga; a verbetógrafa; a parapolímata. 
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Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator; o Ho-

mo sapiens conviviologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo 

sapiens reeducator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens phi-

lologus; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realidade autológica simples = a palavra capaz de expressar o próprio 

conteúdo semântico; realidade autológica composta = a frase ou expressão bivocabular capaz de 

expressar o próprio significado; realidade autológica profissional = a conscin expressando a pro-

fissão no próprio nome (Onomasticologia); realidade autológica interassistencial = a consciência, 

intra ou extrafísica, portadora de identidade extra (intermissiva) cosmoética sintetizadora dos pró-

prios megaatributos conscienciais; realidade autológica consciencial = a consciência, intra ou ex-

trafísica, capaz de coadunar, espontaneamente, o megatrafor e o materpensene nas manifestações 

multidimensionais ordinárias. 

 

Culturologia: a cultura da Intercomunicologia Lúcida; a Cultura da Sincronologia. 

 

Definição. Sob a ótica da Lexicologia, o vocábulo autólogo é aquele cujo significado 

é atribuível à própria natureza linguística, ou seja, o confor é autexplicitativo. Daí, por exemplo,  

a palavra proparoxítona ser considerada autológica, por ser proparoxítona. 

Heterologia. Por outro lado, observando-se a Antonimologia, as palavras cujos sentidos 

não são expressos no próprio significante, denominam-se heterólogas, ao modo dos vocábulos in-

finito, monossilábico, inglês e longo. 

Paradoxo. Surge daí verdadeiro paradoxo. Se podemos classificar todas as palavras em 

autólogas ou heterólogas, como classificar a palavra heteróloga? Não sendo condizente com  

a própria característica linguística é heteróloga. Mas, se heteróloga (palavra) é heteróloga (fun-

ção) torna-se autocoerente, conduzindo-a a ser, paradoxalmente, autóloga. 

Histórico. Tal paradoxo semântico, conhecido como paradoxo da heterologicidade, foi 

descrito, pela primeira vez, por 2 filósofos da Ciência, os alemães Leonard Nelson (1882–1942)  

e Kurt Grelling (1886–1942). 

 

Casuística. Atinente à Conformaticologia, eis, na ordem alfabética, 60 exemplos de pa-

lavras, expressões ou frases autexplicitadoras do próprio conteúdo, ampliando o panorama das 

pesquisas relacionadas à realidade autológica (cosmovisão): 

01. Autológica. 

02. Averbar. 

03. Bicomposto. 

04. Breve. 

05. Comum. 

06. Consta de 4 palavras. 

07. Contrastante. 

08. Curto. 

09. Definido. 

10. Definologia: a Ciência dedicada ao estudo da definição das realidades ou significa-

ção precisa das coisas. 

11. Dessueto. 

12. Digitado. 

13. Escrito. 

14. Estrambótico. 

15. Explícito. 

16. Expressão bivocabular. 

17. Finito. 
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18. Fisicalidade. 

19. Fixo. 

20. Frase curta. 

21. Grafia. 

22. Hiato. 

23. Hoje. 

24. Horizontal. 

25. Impresso. 

26. Inerte. 

27. Inodoro. 

28. Inscrever. 

29. Insonoro. 

30. Letras. 

31. Literal. 

32. Matéria. 

33. Mensagem. 

34. Metalinguagem. 

35. Negrito. 

36. Orismologia. 

37. Ortossesquipedalismologia. 

38. Palavra. 

39. Perceptível. 

40. Polimatia. 

41. Polissílabo. 

42. Português. 

43. Preto no branco. 

44. Proparoxítona. 

45. Questionar agora? 

46. Real. 

47. Redação. 

48. Seco. 

49. Semântica. 

50. Significante. 

51. Signo. 

52. Simples. 

53. Só. 

54. Substantivo. 

55. Termo. 

56. Textual. 

57. 1. 

58. Usual. 

59. Visível. 

60. Vocábulo. 

 

Autossemântica. Dentro do âmbito pesquisístico da Lexiconscienciologia, a realidade 

autológica pode ser igualmente ilustrada a partir dos 7 conceitos conscienciológicos listados alfa-

beticamente a seguir: 

1.  Assinatura pensênica. 

2.  Confor. 

3.  Desperto. 

4.  Energia. 

5.  Grafopensenidade. 

6.  Neoverponidade. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18871 

7.  Pensene. 

 

Nome. Consoante a Onomasticologia, entram aqui também as investigações técnicas dos 

nomes próprios, seja de pessoas ou lugares. A chamada arte de denominar possui importância pa-

rapsíquica maior e prioritária quando há a conjuminação, conjugação ou convergência funcional 

da forma (nome) com o conteúdo (significado) em função das pesquisas da Evocaciologia. 

Energia. A potencialização semântica daí derivada pode ser aproveitada cosmoetica-

mente durante a consecução proexológica, por exemplo, no casamento consciente (Sinergismolo-

gia) das ocorrências das evocações pensênicas com a percepção das sincronicidades multidimen-

sionais. Tal fato evidencia patamar superior de lucidez e interação com o fluxo do Cosmos. 

 

Listagem. Neste sentido e considerando a Proexologia, eis, ordenados alfabeticamente, 

10 casos reais cujo nome coincidiu com a área profissional ou com determinada ocorrência crítica 

na vida pessoal, passíveis de detalhar as investigações da realidade autológica na prática: 

01.  Antônio de Aguiar Patriota (1954–): diplomata brasileiro, atual chanceler do Bra-

sil (Ano-base: 2012). 

02.  Carlos Alberto Menezes Direito (1942–2009): jurista, ex-ministro do Supremo 

Tribunal Federal do Brasil (STF). 

03.  David Dollar (1964–): atual representante do Banco Mundial na China (Ano-base: 

2012). 

04.  Jacinto Lamas: tesoureiro do Partido Liberal (P. L.) do Brasil em 2008, atual réu 

do processo do Mensalão (Ano-base: 2012). 

05.  Juliana dos Remédios Carvalho Cruz (1974–): médica oncologista clínica. 

06.  Lauren Child (1967–): escritora inglesa infantil da série Charlie e Lola. 

07.  Maria Helena Pelegrinelli Fungaro (1946–): bióloga, doutora pela USP em gené-

tica de fungos, atual pesquisadora da Universidade de Londrina (UEL) (Ano-base: 2012). 

08.  Norival Rizzo (1952–): comediante e diretor brasileiro. Atua em teatro, cinema e te-

levisão. 

09.  Scott Speed (1983–): piloto americano de automobilismo. 

10.  Simone Jardim (1968–): renomada paisagista de Niterói-RJ. 

 

Interatividade. Considerando a Paralogicologia, a compreensão das sincronicidades pa-

rapsíquicas transcendentes podem ter início a partir das pesquisas concretas, óbvias e acessíveis 

do léxico ordinário. 

Antiacaso. Tal atitude amplia as possibilidades de percepção da realidade, determinan-

do, com o tempo, o ocaso dos acasos, ou seja, o declínio das ocorrências furtivas, aparentemente 

sem causa, cedendo lugar definitivamente à autopercuciência multidimensional (Lucidologia). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a realidade autológica, indicados para a expansão das 

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

01.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

07.  Diferença  semântica:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Estética  numérica:  Matematicologia;  Neutro. 

09.  Jargão:  Comunicologia;  Neutro. 
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10.  Megaexplicitação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Megassincronicidade:  Megassincronologia;  Neutro. 

12.  Olho  clínico:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Palavra-chave:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Realidade  oximorônica:  Oximorologia;  Neutro. 

 

AS  INVESTIGAÇÕES  TÉCNICAS  DO  PRÓPRIO  IDIOMA 
FORNECEM  MEIOS  COSMOÉTICOS  DE  SE  AMPLIFICAR 
A  AUTOCOSMOVISÃO  COGNITIVA,  VISANDO  A  QUALIFI-

CAÇÃO  DA  AUTOPARAPERCEPTIBILIDADE  ASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitora ou leitora, já se atentou para as investigações teáticas da 

realidade autológica? Consegue colimar, expressar e ser autocoerente perante o binômio autome-

gatrafor–automaterpensene? 
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09.  Sanches, Valdir; Bolas de Fogo no Céu e os Cabras todos Aperreados: Explosão e Queda de Objeto em 

Batalha, Interior do Piauí, acabou com Festa e causou Intenso Corre-corre; Reportagem; O Estado de S. Paulo; Jornal; 

Diário; Ano 125; N. 40.472; Seção: Geral; 7 fotos; 1 mapa; São Paulo, SP; 08.08.04; página A-16. 
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DF; 19.04.06; página 7. 
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14.  Vitorino, Mara; Pastor acaba Jejum, mas Não muda Nome de Cascavel; Reportagem; Gazeta do Povo; 
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R E A L I D A D E    I M P A C T A N T E  
( S U R P R E E N D E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A realidade impactante é a verdade, assunto, qualidade, característica, pro-

priedade, referência ou fato embasador do corpus da Conscienciologia, analisado e aceito como 

constitutivo do megafoco inarredável da conscin lúcida, tornada consciencióloga, em função do 

interesse principal, meta existencial, profissão ou preocupação básica, predominante, inafastável. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra realidade procede do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu 

no Século XV. O termo impacto vem do mesmo idioma Latim, impactus, “impelido contra”, de 

impingere, “ir de encontro a; bater contra; empurrar violentamente”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Realidade surpreendente. 2.  Realidade chocante. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos do vocábulo impacto: impacção; im-

pactante; impactar; impacte. 

Neologia. As 3 expressões compostas realidade impactante aquisitiva, realidade impac-

tante executiva e realidade impactante distributiva são neologismos técnicos da Surpreendencio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Realidade comum. 2.  Realidade vulgar. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; os truth end hard facts; o get real. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Pesquisologia; os reciclopensenes; a reciclo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenida-

de; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a impacção pela associação pensênica inaudita; a re-

tropensenidade desconstruída pela neovivência insólita. 

 

Fatologia: a realidade impactante; a realidade impactante dos princípios e técnicas da 

Conscienciologia; o divisor de águas da evolução pessoal; a cientificação da verdade inegável;  

o revés no senso comum; o baque na automundividência; o golpe nas autoconvicções; o estreme-

cimento nos autovalores; a reviravolta nas autocognições; o abalo do choque de realidade impe-

lindo à recin; o corte abrupto nas autoilusões; a quebra da autoimagem idealizada; a cientificação 

do real nível evolutivo. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o deslindamento das pararrealidades ineludíveis atuando onipresen-

temente na intrafisicalidade; a verificação das influenciações energéticas generalizadas; a com-

provação das assedialidades interconscienciais extrafísicas universalizadas; a constatação da ex-

trafisicalidade avançada acessível às consciências predispostas; o impacto com a autoignorância 

multiexistencial mantida até então quanto ao prioritário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da inexistência de verdades abso-

lutas; o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio da autopesquisa; o princí-

pio da intransferibilidade do autesforço evolutivo; o princípio da indelegabilidade das autorres-

ponsabilidades interconscienciais; o princípio da infrangibilidade dos atos pessoais. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o autocompromisso 

com a veracidade. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica assistencial da comunicação 

direta impactante da tares; a técnica da verdade relativa impactante ou Impactoterapia; a técni-

ca da Cosmoética Destrutiva; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica de viver com apro-

veitamento máximo do tempo evolutivo. 

Voluntariologia: a cessão gratuita de tempo, recursos conscienciais e materiais ao vo-

luntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmanalistas. 

Efeitologia: o efeito halo da cognição conscienciológica; o efeito reciclador da realida-

de efetiva inconstestável, indescartável e indisfarçável; os efeitos da realidade impactante inci-

tando autoquestionamentos profundos acerca do modo eleito para se existir no Cosmos. 

Neossinapsologia: as neossinapses reestruturadas das retrossinapses anacrônicas. 

Ciclologia: o ciclo ilusão-desilusão. 

Binomiologia: o binômio apreensibilidade-compreensibilidade; o binômio conteúdo- 

-forma; o binômio significado-significante; o binômio acepção-palavra; o binômio sentido-vocá-

bulo; o binômio Hermenêutica-Orismologia; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio 

realidade impactante intraconsciencial–realidade impactante extraconsciencial; o binômio au-

toimpactante admissão de megatrafar–descoberta de megatrafor ocioso. 

Interaciologia: a interação pés fincados na rocha–mentalsoma expandido no Cosmos. 

Trinomiologia: o trinômio holofilosófico universalismo-megafraternismo-Cosmoética; 

o trinômio autexistencial holossomaticidade-multidimensionalidade-multexistencialidade; o tri-

nômio seriexológico holomemória-holobiografia-holocarma; o trinômio grafotécnico exaustivi-

dade-detalhismo-circularidade. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética; auto-

desassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo sonho / realidade; o antagonismo utopia / realidade; 

o antagonismo fantasia / realidade; o antagonismo mito / realidade; o antagonismo ficção / fato; 

o antagonismo virtualidades / realidades; o antagonismo abstração / concretude; o antagonismo 

realidade impactante / realidade edulcorada; o antagonismo realidade acessível / realidade in-

cognoscível. 

Paradoxologia: o paradoxo evolutivo de ser preferível a dura realidade à mais bela 

ilusão. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de ação e reação agindo sobre as es-

colhas pessoais; a lei da inseparabilidade grupocármica regendo os contatos interconscienciais. 

Filiologia: a neologia. 

Sindromologia: as negações reiteradas da realidade na síndrome da apriorismose. 

Mitologia: a ruptura com os mitos pessoais. 

Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a matu-

roteca; a logicoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Surpreendenciologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia;  

a Recexologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Etologia;  

a Intencionologia; a Autocriticologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a consciência amadurecida. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens logicus;  

o Homo sapiens experimentus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holomaturo-

logus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realidade impactante aquisitiva = a prática da megaeuforização; realida-

de impactante executiva = a prática da autoproéxis; realidade impactante distributiva = a prática 

da tenepes. 

 

Culturologia: a cultura da Recexologia Evolutiva; a Paraculturologia Consciencioló-

gica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Surpreendenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 20 realidades impactantes mais comuns no universo da prática e da vivência dos princípios 

da Conscienciologia: 

01.  Autodesassédio. 

02.  Autoproéxis. 

03.  Cosmoconsciência. 

04.  Cosmoética Destrutiva. 

05.  Curso Intermissivo. 

06.  Epicentrismo consciencial. 

07.  Estado vibracional. 

08.  Impactoterapia. 

09.  Iscagem interconsciencial lúcida. 

10.  Invéxis. 

11.  Macrossoma. 

12.  Megaeuforização. 

13.  Neoverpon. 

14.  Ofiex. 

15.  Omissuper. 

16.  Personalidade consecutiva. 

17.  Princípio da descrença. 
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18.  Projeção consciencial lúcida. 

19.  Tares. 

20.  Tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a realidade impactante, indicados para a expansão das 

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

01.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

02.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

05.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Realidade  inexcluível:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

12.  Realidade  oximorônica:  Oximorologia;  Neutro. 

13.  Realidade  relevante:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Realidade  única:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

15.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

AS  REALIDADES  IMPACTANTES  DA  CONSCIENCIOLOGIA  

PROVOCAM  AS  AUTORRETROCOGNIÇÕES  DO  CURSO  IN-
TERMISSIVO  PRÉ-RESSOMÁTICO,  NA  MEMÓRIA  BÁSICA 

DA  CONSCIN  LÚCIDA,  GERANDO  A  RECÉXIS  E  A  RECIN. 
 

Questionologia. Qual foi, leitor ou leitora, a realidade impactante geradora do fato de 

você ler este verbete? Por qual razão? 
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R E A L I D A D E    I N E X C L U Í V E L  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A realidade inexcluível é aquela impositiva, impossível de ser excluída na 

evolução da consciência, cuja presença ou coexistência será sempre tolice evitar, rechaçar, expul-

sar ou tentar afastar de algum modo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo realidade procede do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu 

no Século XV. O prefixo in vem do mesmo idioma Latim, in, “privação; negação”. O vocábulo 

excluir provém igualmente do idioma Latim, excludere, “não deixar entrar; fazer sair; expulsar”. 

Apareceu também no Século XV. O sufixo vel deriva do mesmo idioma Latim, bilis, designando 

“passível de; agente de”, formador de adjetivos derivados geralmente de verbos. 

Sinonimologia: 1.  Realidade inevitável. 2.  Realidade inarredável. 3.  Realidade inafas-

tável. 4.  Realidade incluível. 5.  Realidade indescartável. 

Neologia. As 3 expressões compostas realidade inexcluível, realidade inexcluível pato-

lógica e realidade inexcluível homeostática são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade excluível. 2.  Realidade evitável. 3.  Realidade afastável. 

4.  Realidade descartável. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; a ultima ratio da pararrealidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megafraternidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; a amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: a realidade inexcluível; as realidades fácticas; as realidades desafiadoras in-

descartáveis; a complexidade das realidades das consciências; a hiperacuidade; a cosmovisão pes-

soal; a dissecção minuciosa das realidades; a inexcluibilidade evolutiva; a inteligência da coexis-

tência pacífica com o inevitável; a inteligência evolutiva (IE); o desenvolvimento da convivialida-

de fraterna com os seres e coisas do Cosmos; a inteligência de não brigar com os fatos; o acato às 

neorrealidades com o descarte das retrorrealidades; o falseamento das realidades pelas pré-con-

cepções e apriorismos imaturos; as realidades fixas e as realidades móveis; a autoconvivência 

sensata sem interprisão grupocármica; a paciência; a moderação; a perseverança; a evitação das 

distorções da realidade; a transparência; a intercompreensão indispensável; a objetivação do lado 

melhor de toda realidade; o julgamento acurado de cada realidade; as opções mentaissomáticas 

como sendo as mais prioritárias; as neorrealidades identificadas pelo autodidatismo ininterrupto; 

as mundividências; a pré-análise; as análises tendenciosas regressivas; a holanálise cosmoética;  

o autoconvívio sem sujeição à Dogmatologia; a coexistência pacífica sem subordinação às imatu-

ridades; o autoconvívio com o prioritário lógico; as autoconstatações racionais das realidades;  

o megafoco pessoal nas neoperspectivas das neoverpons conscienciológicas; a força prioritária da 

Cosmoeticologia; o cumprimento dos deveres pessoais; a consecução racional, satisfatória, das 

maxiproéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as práticas da te-

nepes; o ato de saber assistir aos assediadores interconscienciais; o ato de saber aprender na Me-

gaescola Terrestre; as realidades intra e extrafísicas; as realidades parafácticas; os bastidores da 

vida intrafísica. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a identificação das realidades sinérgicas. 

Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da prioridade 

compulsória; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do relaxe e aproveite; a permuta do perfeccionismo pela técnica 

do detalhismo; as abordagens técnicas às realidades. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio Profilaxia-Paraprofila-

xia; o binômio realidade subjetiva–realidade objetiva; o binômio pés na rocha–mentalsoma no 

Cosmos; o binômio realidade-imaginário; o binômio parte-todo. 

Interaciologia: a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica. 

Crescendologia: o crescendo criança-vítima da realidade–adulto-domador da reali-

dade. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminha-

mento; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade consciencial / aparência humana; o anta-

gonismo realidade concreta / realidade virtual; o antagonismo realidade acolhível / realidade re-

pudiável. 

Paradoxologia: as realidades paradoxais; o paradoxo do liderado mais produtivo–líder 

menos produtivo. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; experimentoteca; a cognoteca; a maturo-

teca; a logicoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Intencionologia;  

a Autocriteriologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia; a Autoprofilaxia; a Consciencioterapia; 

a Autoconscienciometrologia; a Pancogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista cosmoé-

tico (COC). 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cética otimista 

cosmoética (COC). 

 

Hominologia: o Homo sapiens inexclusor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens experiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realidade inexcluível patológica = as personalidades doentias da recom-

posição das interprisões grupocármicas pessoais e grupais; realidade inexcluível homeostática 

= a consecução da programação existencial para a conscin lúcida intermissivista. 

 

Culturologia: a coexistência pacífica, multirracial ou multiétnica; a realidade conside-

rada de modo interdisciplinar e multicultural. 

 

Taxologia. De acordo com a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de realidades inexcluíveis no caminho evolutivo de toda conscin, homem ou mulher: 

01.  Assediadores: o convívio com as consréus ressomadas em grande número. 

02.  Assistíveis: as consciências mais carentes, por toda parte, esperando ajuda fraterna. 

03.  Bactérias: a coexistência no ecossistema consciencial desta dimensão intrafísica. 

04.  Banheiro: o local inevitável, de frequência assídua, de toda conscin. 

05.  Companhias: os compassageiros multifacéticos da Elencologia Evolutiva. 

06.  Evoluciólogos: os socorristas mais veteranos da evolução das consciências. 

07.  Oxigênio: a dependência bioquímica, humana, fundamental, sadia. 

08.  Parentela: os cicerones da vida humana a partir da família nuclear. 

09.  Repetições: a reprise pessoal de pensenes, falas e atos perenemente. 

10.  Testemunhas: as conscins e consciexes atentas aos exemplos de cada consciência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a realidade inexcluível, indicados para a expansão das 

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

01.  Antagonismologia  sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Realidade  oximorônica:  Oximorologia;  Neutro. 
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A  REALIDADE  INEXCLUÍVEL,  INEVITÁVEL  E  INAFASTÁVEL 

HÁ  DE  SER  ENCARADA  COM  BOM  ÂNIMO,  BOA  VONTA-
DE  E,  SOBRETUDO,  AUTODISCERNIMENTO,  POR  QUEM 

DESEJA  DINAMIZAR  A  AUTEVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem considerando as realidades inexcluíveis na 

própria vida humana? Vem alcançando vitórias ou derrotas ante tais realidades? 
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R E A L I D A D E    I N T R A C O N S C I E N C I A L  
( I N T R A C O N S C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A realidade intraconsciencial é a qualidade ou característica da real estru-

tura mais íntima do microuniverso consciencial de qualquer consciência, intrafísica ou extrafísica, 

em todo nível evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo realidade vem do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu no 

Século XV. O prefixo intra deriva também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no 

intervalo de”. O vocábulo consciência procede do mesmo idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”; e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Condição intraconsciencial. 2.  Fatuística intraconsciencial. 3.  Mi-

crouniverso consciencial. 4.  Autacareação. 5.  Solilóquio crítico. 6.  Intrarrealidade. 7.  Pararrea-

lidade íntima. 

Neologia. As 3 expressões compostas realidade intraconsciencial, realidade intracons-

ciencial inconsciente e realidade intraconsciencial autoconsciente são neologismos técnicos da 

Intraconscienciologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade extraconsciencial. 2.  Condição extraconsciencial. 3.  Fa-

tuística extraconsciencial. 

Estrangeirismologia: a fonte do rapport; o hollow profile; o strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à autocrítica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – A intrarrea-

lidade surpreende. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autoconhecimento evolutivo. 

 

Fatologia: a realidade intraconsciencial; a realidade crua de si mesmo; a condição íntima 

da consciência; a autanálise; a autacareação; a Hermenêutica do ego; a autoconfrontação; a in-

vestigação autoconscienciométrica; a decodificação do próprio eu; as brasas sob as cinzas do 

egão; o fulcro da intenção; a matriz da ambição; a sede das aspirações; os bastidores do umbigão; 

os apelos inculcados; o ato de se encarar com a autocrítica máxima; o enclave intraconsciencial 

ignorado; a egopolítica pessoal; a autodissecção consciencial; os endofenômenos; a esquadrinha-

tura da estrutura da criatura; o enfoque de si próprio por fresta nova; o descarte, em definitivo, 

da autocorrupção; a autoidentificação na estrutura das manifestações pessoais; o cerne da perso-

nalidade; o megafoco aplicado em si próprio. 

 

Parafatologia: a pararrealidade intraconsciencial; a intrarrealidade multidimensional;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o entendimento do autassédio; a eliminação 

dos autassédios; a prospecção das raízes da Paragenética pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia. O princípio da hiperacuidade da Conscienciologia defende a posição 

ideal para a conscin ou o Homo sapiens pacificus: – “Manter os pés sobre a rocha e o mentalsoma 

no Cosmos”. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consciencio-

lógico da Parageneticologia. 

Enumerologia: o inato; o inerente; o ínsito; o intrínseco; o instintivo; o íntimo; o inter-

nalizado. 

Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio autocrítica-heterocríti-

ca; o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Trinomiologia: o trinômio introversão-normoversão-extroversão; o trinômio corpo- 

-mente-consciência. 

Antagonismologia: o antagonismo realidade intraconsciencial / realidade extracons-

ciencial; o antagonismo intraconsciencialidade / interconsciencialidade; o antagonismo ego / al-

ter ego; o antagonismo geoenergia / egoenergia. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a conscienciofilia; a cogniciofilia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a cognoteca; a parapsicoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autocri-

teriologia; a Consciencioterapia; a Autopesquisologia; a Holossomatologia; a Intencionologia;  

a Holomaturologia; a Holofilosofia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens 

projectius; o Homo sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens expe-

rimentatus; o Homo sapiens intraconscientiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realidade intraconsciencial inconsciente = a da conscin vulgar, compo-

nente da massa humana impensante, ou da robotização existencial (robéxis); realidade intracons-

ciencial autoconsciente = a da conscin intermissivista, ou cognopolita, supostamente lúcida quan-

to à inteligência evolutiva (IE), às prioridades grupocármicas e à maxiproéxis. 

 

Explicitação. Para a maioria das pessoas, o constructo da realidade é superexplícito e dis-

pensa ser definido. No entanto, conforme a asserção popular: – “O óbvio é o mais difícil de ser 

percebido” (V. Duarte Júnior, João-Francisco; O Que é a Realidade; Editora Brasiliense; São Paulo, SP; 2004; pági-

nas 7 a 16). 

 

Taxologia. De acordo com a Intermissiologia, existem inúmeras ordens ou naturezas da 

realidade, por exemplo, estas 3, dispostas segundo a relevância ou complexidade: 

1.  Realidade intrafísica: esta dimensão, a objetividade física. 

2.  Realidade abstrata: os fatos humanos, culturais e sociais das conscins. 

3.  Realidade intraconsciencial: a consciência, na condição de realidade extrafísica du-

radoura, além das abstrações surgidas nesta dimensão, o objetivo destas ponderações. 

 

Evoluciologia. Segundo a Conscienciometrologia, há 2 posicionamentos ou situações 

fundamentais à conscin: 

1.  Microcosmo: o papel de si mesma perante a realidade, situada no Cosmos, a locali-

zação autoconsciente no momento evolutivo ininterrupto. 

2.  Macrocosmo: o papel do Cosmos em face da existência da conscin, pressionando  

o momento evolutivo ininterrupto pessoal. 

 

Conscienciometrologia. A partir da Experimentologia, as diversificadas realidades in-

ternas da conscin provam, para si mesma, a complexificação da própria avaliação conscienciomé-

trica. 

Introspecciologia. Pelos critérios da Holomaturologia, ninguém perde ao refletir sobre 

tais temas originais e complexos, praticamente a síntese da consciência e do próprio universo de 

autopesquisas da Conscienciologia. 

 

Fatuística. Eis, como exemplos selecionados, em ordem alfabética dos assuntos, 9 ocor-

rências inseridas na Cosmanálise concernentes a enfoques da consciência para reflexão e análise: 

1.  Cosmoconsciência. O acesso à cosmoconsciência (V. Senise, Wany; Consciência Cósmica 

Uma Outra Dimensão da Realidade; Planeta; São Paulo, SP; novembro de 1979; páginas 41 a 44). 

2.  Ética. A ética científica a partir da consciência (V. Polanyi, John; Pasar de la Ciencia a la 

Consciencia; Clarin; Buenos Aires; Argentina; 25.06.01; página 20). 

3.  Expansão. Entidade realiza pesquisa da mente humana (V. Arruda, Antonio; Instituto quer 

Expandir a Consciência Humana; Folha de S. Paulo; São Paulo, SP; 24.04.03; página 09). 

4.  Inteligência. O potencial das máquinas inteligentes (V. Alprim, Alex & Schoeder, Gilberto; 

Inteligência Artificial e Consciência; Sexto Sentido; São Paulo, SP; Abril de 2001; páginas 18 a 21). 

5.  Medo. A consciência não morre (V. Natural; Consciencia e Inmortalidad: Perder el Miedo a 

Morir; Madrid; Espanha; páginas 86 e 87). 

6.  Pesquisa. A consciência analisada em livro (V. Muniz, Daniel; A Complexidade na Pesquisa 

da Consciência; Exotera; Campo Grande, MS; Setembro de 2003; página 46). 

7.  Projeção. A consciência se projeta por meio de vários corpos (V. Félix, Maria José Costa; 

Consciência para lá do Cérebro; Xis; Lisboa; Portugal; 25.03.03; página 38). 

8.  Prostituição. A visão conscienciológica da prostituição (V. Muniz, Daniel; Prostituição, 

Sexualidade e Estudo da Consciência; Exotera; Campo Grande, MS; Agosto de 2003; página 46). 

9.  Xamanismo. Práticas de xamã para alterar a consciência ordinária (V. Fondevila, Fabia-

na; Qué es Un Estado Alterado de Consciencia?; Viva; Buenos Aires; Argentina; 18.01.04; páginas 26 e 27). 
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Autocogniciologia. À luz da Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

7 pararrealidades intrínsecas ao holossoma de cada pessoa e somente acessíveis à conscin lúcida 

quanto à multidimensionalidade: 

1.  Cordão de prata. 

2.  Macrossoma. 

3.  Mentalsoma. 

4.  Ofiex pessoal. 

5.  Paracérebro. 

6.  Paramicrochip. 

7.  Psicossoma. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a realidade intraconsciencial, indicados para a expansão 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciofilia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

09.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 

 

O  VERDADEIRO  BURACO  NEGRO,  A  ÚLTIMA  CONQUIS-
TA  MAIS  RELEVANTE,  ESTÁ  NO  RECÔNDITO  DA  ESTRU-

TURA  DO  MICROUNIVERSO  DA  CONSCIN,  EXIGINDO 
 A  RECICLAGEM  DA  EVOLUÇÃO  PESSOAL  OU  RECIN. 

 

Questionologia. O nível do conhecimento da própria realidade intraconsciencial, por vo-

cê, é baixo, médio ou elevado? Qual a causa? 
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R E A L I D A D E    O X I M O R Ô N I C A  
(O X I M O R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A realidade oximorônica é aquela determinada por meio de palavras ou ex-

pressões de sentidos opostos, parecendo excluir-se mutuamente, contudo, no contexto, reforça  

a expressão (Conformática) e o enfoque técnico (Conteudística) dos fatos ou parafatos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo realidade deriva do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu no 

Século XV. A palavra oximoro vem do idioma Grego, oxymoron, “engenhosa aliança de palavras 

contraditórias”, conectada à oxymoros, “que sob aspecto simples encerra sentido profundo, espiri-

tuoso, com aparência de ninharia”. 

Sinonimologia: 1.  Paradoxismo prático. 2.  Oximorologia Prática. 3.  Paradoxologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo oximoro: oxí-

moro; Oximorologia; oximóron; oximorônica; oximoronicidade; oximorônico; paroximoro; su-

peroximoro. 

Neologia. As 3 expressões compostas realidade oximorônica, realidade oximorônica mí-

nima e realidade oximorônica máxima são neologismos técnicos da Oximorologia. 

Antonimologia: 1.  Antilogismo. 2.  Aproximação simples. 

Estrangeirismologia: o festina lente; o non-stop flight; a ópera rock; as old news;  

o cowboy urbano; a pretty ugly; o ethical hacker; o Texas chic; o Loners Club. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à exatidão da comunicabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os oximoropensenes; a oximoropensenida-

de; a autocoerência da personalidade quanto à autopensenidade, a fala e a escrita. 

 

Fatologia: a realidade oximorônica; o oximoro; o oxímoro; a estrutura oximorônica;  

o aspecto oximorônico; os oximoros desapercebidos ou inconscientes; a figura de linguagem;  

o tropo técnico; a intensificação da catacrese; os termos contraditórios; a sinergia onímoda; o jogo 

de palavras; a fusão dos pensamentos; a interpretação crítica do pesquisador; a atração dos opos-

tos; a conjunção dos contrários; as contradições aparentes; as incoerências aparentes; os erros ló-

gicos; as aporias; as antinomias; as tautologias; as anfibologias; os pleonasmos; as redundâncias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a honestidade da 

pessoa coerente perante as conscins e as consciexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Enumerologia: a Cosmoética destrutiva; o calculismo cosmoético; a omissão superavi-

tária; o cético otimista; o macrossoma idiota; a coniunctio; a surpreendência esperada. 

Binomiologia: o binômio apreensibilidade-compreensibilidade; o binômio conteúdo- 

-forma; o binômio significado-significante; o binômio acepção-palavra; o binômio sentido-vocá-

bulo; o binômio Hermenêutica-Orismologia; o binômio enciclopedismo-pancognição. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-achado-debate. 

Polinomiologia: o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir. 
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Antagonismologia: o antagonismo mensagem qualitativa / moldura quantitativa; o an-

tagonismo atenção / desatenção; o antagonismo enfoque tímido / interpretação cosmovisiológica. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a cognofilia; a logicofilia. 

Holotecologia: a paradoxoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a comunicoteca; a pedago-

goteca; a definoteca; a heuristicoteca. 

Interdisciplinologia: a Oximorologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Men-

talsomatologia; a Comunicologia; a Linguística; a Filologia; a Conformática; a Cosmoeticologia; 

a Paradoxologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

to; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens loquax; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens lo-

gicus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens perquisitor; 

o Homo sapiens verponarista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realidade oximorônica mínima = o emprego adequado de redundâncias,   

pleonasmos e batopensenes didáticos; realidade oximorônica máxima = o emprego da Cosmoética 

destrutiva, do calculismo cosmoético e da omissão superavitária assistenciais. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 300 

exemplos gerais de realidades oximorônicas, expressões compostas específicas quanto à forma 

(Conformática) e outras relativas ao conteúdo (Conteudística), inclusive com juízos de valor, 

adequadas para a reflexão profunda dos pensadores e pesquisadores racionais, lógicos e pacientes 

(Autopesquisologia), em particular para o cético otimista cosmoético (COC), mulher ou homem 

vivenciador do princípio da descrença (Descrenciologia), quando colocado na condição de busca-

dor da cosmovisão (Cosmovisiologia), entre a verdade e a ficção, o óbvio e o obscuro: 

01. Ação inerte. 

02. Acidente premeditado. 

03. Adoração sadia. 
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04. Adulto criança. 

05. Agressão passiva. 

06. Alarme discreto. 

07. Aldeia global. 

08. Além infinito. 

09. Almôndega vegetariana. 

10. Amargo prazer. 

11. Ambiguidade explícita. 

12. Anarquia organizada. 

13. Ângulo reto. 

14. Animal humano. 

15. Anormalidade comum. 

16. Apego sadio. 

17. Aplauso silencioso. 

18. Aposta segura. 

19. Arma inteligente. 

20. Arma pacífica. 

21. Arte comercial. 

22. Arte obscena. 

23. Artefato natural. 

24. Assistente supervisor. 

25. Ataque defensivo. 

26. Ateu piedoso. 

27. Atração oposta. 

28. Autopromoção evolutiva. 

29. Baixa altitude. 

30. Básico avançado. 

31. Bêbado sóbrio. 

32. Bela feiúra. 

33. Beleza grotesca. 

34. Biblioteca Bush. 

35. Boato fidedigno. 

36. Bomba inteligente. 

37. Bondade cruel. 

38. Café descafeinado. 

39. Calma tensa. 

40. Camicase experiente. 

41. Caos controlado. 

42. Catolicismo progressista. 

43. Cegueira parcial. 

44. Celebridade desconhecida. 

45. Chocolate branco. 

46. Chuva seca. 

47. Cidade perdida. 

48. Ciência cristã. 

49. Ciência mística. 

50. Ciência vodu. 

51. Claramente confuso. 

52. Claro enigma. 

53. Colega anônimo. 

54. Computador pessoal. 

55. Conclusão final. 

56. Conexão paralela. 
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57. Confrontação passiva. 

58. Confusão ordenada. 

59. Consciência corporativa. 

60. Consenso científico. 

61. Conservador progressivo. 

62. Conservante natural. 

63. Controle fronteiriço. 

64. Controle populacional. 

65. Cópia original. 

66. Cópia única. 

67. Cortina sonora. 

68. Crença científica. 

69. Crescimento negativo. 

70. Criacionismo científico. 

71. Cristal líquido. 

72. Curva aguda. 

73. Democracia elitista. 

74. Democracia totalitária. 

75. Desacordo unânime. 

76. Detalhe enorme. 

77. Diferença igual. 

78. Discreta exibição. 

79. Discurso silencioso. 

80. Divórcio amigável. 

81. Doce amargura. 

82. Elegância rústica. 

83. Emergência rotineira. 

84. Enormemente pequeno. 

85. Eremita social. 

86. Erro calculado. 

87. Erro deliberado. 

88. Especulação pura. 

89. Espionagem normal. 

90. Estabilidade econômica. 

91. Estória verdadeira. 

92. Estresse sadio. 

93. Estudante graduado. 

94. Estupro evolutivo. 

95. Exagero sutil. 

96. Êxito parcial. 

97. Faca cega. 

98. Falência milionária. 

99. Falsa realidade. 

100. Fantasia realista. 

101. Fé racional. 

102. Festa tranquila. 

103. Ficção científica. 

104. Flor plástica. 

105. Flor venenosa. 

106. Foco amplo. 

107. Fogo amigo. 

108. Fogo gelado. 

109. Força pacífica. 
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110. Fóssil vivo. 

111. Fraqueza forte. 

112. Fraternidade acadêmica. 

113. Fundamentalista liberal. 

114. Gás pesado. 

115. Gelo fervente. 

116. Gelo seco. 

117. Gênio obstúpido. 

118. Gestação consciencial. 

119. Glória triste. 

120. Grito silencioso. 

121. Guerra civil. 

122. Guerra humanitária. 

123. Guia amaurótico. 

124. Harmonia discordante. 

125. Hemisfério inteiro. 

126. Humildade orgulhosa. 

127. Humor sério. 

128. Identidade desconhecida. 

129. Ignorância enciclopédica. 

130. Ignorante sábio. 

131. Ilusão verdadeira. 

132. Ilustre desconhecido. 

133. Imensamente pequeno. 

134. Imprensa confiável. 

135. Infalibilidade papal. 

136. Inglês americano. 

137. Inocente culpa. 

138. Instante eterno. 

139. Instituição correcional. 

140. Intelectualidade adolescente. 

141. Inteligência artificial. 

142. Inteligência militar. 

143. Inteligência pobre. 

144. Jovem velho. 

145. Jugo libertador. 

146. Líder anarquista. 

147. Linha pontuada. 

148. Lúcida loucura. 

149. Luminosa escuridão. 

150. Luxo imprescindível. 

151. Luz negra. 

152. Maioria minoritária. 

153. Mal necessário. 

154. Mal puro. 

155. Medicina alternativa. 

156. Meia morte. 

157. Meia verdade. 

158. Meio grande. 

159. Meio inteiro. 

160. Melodia silenciosa. 

161. Mentira piedosa. 

162. Mentira sincera. 
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163. Mentira verdadeira. 

164. Mercado livre. 

165. Mestre escravo. 

166. Milionário arruinado. 

167. Minoria majoritária. 

168. Monarquia democrática. 

169. Monarquia moderna. 

170. Monotonia dinâmica. 

171. Moral flexível. 

172. Morto vivo. 

173. Movimento apolítico. 

174. Multidão organizada. 

175. Multidão racional. 

176. Multidão solitária. 

177. Musa científica. 

178. Música silenciosa. 

179. Negligência benigna. 

180. Negócio pessoal. 

181. Neve seca. 

182. Noite branca. 

183. Noite luminosa. 

184. Nova Arqueologia. 

185. Nova velhice. 

186. Obscura claridade. 

187. Oceano pacífico. 

188. Omissão superavitária. 

189. Opção obrigatória. 

190. Opinião pública. 

191. Oposição leal. 

192. Órbita estacionária. 

193. Organização caótica. 

194. Organização entrópica. 

195. Orgia ordenada. 

196. Ouro negro. 

197. Paciente ansioso. 

198. Palhaço sério. 

199. Panteísmo regional. 

200. Paranoia justificada. 

201. Parcialmente organizado. 

202. Paz armada. 

203. Paz militar. 

204. Peça inteira. 

205. Peleja amistosa. 

206. Pensar alto. 

207. Pequena distância. 

208. Pequena fortuna. 

209. Pequeno gigante. 

210. Perfeitamente ridículo. 

211. Perfeito idiota. 

212. Periodista discreto. 

213. Peso leve. 

214. Peso-pena. 

215. Pessoa normal. 
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216. Pessoa semiaposentada. 

217. Pessoa semiprofissional. 

218. Pessoa simplista. 

219. Planejamento espontâneo. 

220. Plano espontâneo. 

221. Plástico degradável. 

222. Pobre riqueza. 

223. Porção completa. 

224. Porcentagem inteira. 

225. Porta-seios confortável. 

226. Prazer doloroso. 

227. Previsão acidental. 

228. Privacidade pública. 

229. Profunda banalidade. 

230. Proibido proibir. 

231. Promessa política. 

232. Publicidade confiável. 

233. Quase grávida. 

234. Quase pronto. 

235. Quase sempre. 

236. Quase totalmente. 

237. Quebra-cabeça. 

238. Racionalidade emocional. 

239. Realidade virtual. 

240. Realismo mágico. 

241. Regra militar. 

242. Rei eleito. 

243. Relacionamento singular. 

244. Religião verdadeira. 

245. Remédio veneno. 

246. Réplica autêntica. 

247. Réplica original. 

248. Resumo detalhado. 

249. Rio seco. 

250. Risco calculado. 

251. Rotina inusitada. 

252. Sabedoria convencional. 

253. Sábio idiota. 

254. Satisfação malévola. 

255. Saudável loucura. 

256. Segredo compartilhado. 

257. Segredo óbvio. 

258. Segredo público. 

259. Segundo melhor. 

260. Segurança informática. 

261. Segurança motociclista. 

262. Sem comentário. 

263. Serendipitia planejada. 

264. Silêncio eloquente. 

265. Silêncio parcial. 

266. Simulação realista. 

267. Sintético natural. 

268. Soberania limitada. 
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269. Solidão sonora. 

270. Solução aproximada. 

271. Sombra solar. 

272. Suicídio exitoso. 

273. Supérfluo essencial. 

274. Tácito tumulto. 

275. Televisão inteligente. 

276. Terrível bondade. 

277. Tevê educativa. 

278. Tinta invisível. 

279. Tolerância religiosa. 

280. Totalmente parcial. 

281. Tradição moderna. 

282. Tradição nova. 

283. Trânsito rápido. 

284. Trégua permanente. 

285. Triste alegria. 

286. Tristeza doce. 

287. Tumor benigno. 

288. União Anarquista. 

289. União Soviética. 

290. Unidade dividida. 

291. Utopia real. 

292. Vagamente consciente. 

293. Valentia covarde. 

294. Variabilidade constante. 

295. Variação sistemática. 

296. Velocidade vagarosa. 

297. Versão definitiva. 

298. Vingança justa. 

299. Visão cega. 

300. Voluntariado compulsório. 

 

Autodiscernimentologia. É fácil deduzir das expressões compostas, listadas, como  

é problemática a junção de determinado substantivo com algum adjetivo em qualquer área de pes-

quisa científica. A autorreflexão racional se impõe, no contexto, a fim de sabermos comunicar 

exatamente o autopensene mais elaborado. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a realidade oximorônica, indicados para a expansão das 

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

01.  Conação:  Voliciologia;  Neutro. 

02.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Hibridismo:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Nução:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Resgate  de  expressão:  Conformática;  Neutro. 
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10.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

 

O  OXIMORO  CHAMA  A  ATENÇÃO  E  EXPLICITA  A  REALI- 
DADE  MAIS  EXATA  CONFRONTADA  COM  AS  ILUSÕES  

E  MEIAS-VERDADES  NO  COLOQUIALISMO,  NOS  TEXTOS 

MAIS  NOBRES  E  NAS  AUTOVIVÊNCIAS  INTRAFÍSICAS. 
 

Questionologia. Você já pesquisou detidamente os oximoros na vida diária? Vale o es-

forço de refletir sobre a Oximorologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; página 453. 
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 346 e 373. 
3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 115. 
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R E A L I D A D E    RE L E V A N T E  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A realidade relevante é a verdade, assunto, qualidade, característica ou fato 

constitutivo do megafoco inarredável da pessoa, em função do interesse principal, meta existen-

cial, profissão ou preocupação básica, predominante, inafastável. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo realidade procede do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu 

no Século XV. A palavra relevar provém igualmente do idioma Latim, relevare, “relevantar; re-

erguer; restabelecer; descarregar; aliviar (de algum peso); desagravar; suavizar”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O vocábulo relevante surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Realidade importante. 02.  Realidade indispensável. 03.  Realidade 

monopolizadora. 04.  Realidade principal. 05.  Realidade prevalecente. 06.  Realidade dominado-

ra. 07.  Realidade predominante. 08.  Realidade preponderante. 09.  Realidade centralizada; reali-

dade essencial. 10.  Realidade destacada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo relevante: ir-

relevância; irrelevante; irrelevável; relevamento; relevância; relevar; relevável; relevo. 

Neologia. As 3 expressões compostas realidade relevante, realidade relevante cosmoéti-

ca e realidade relevante anticosmoética são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Realidade irrelevante. 02.  Realidade secundária. 03.  Realidade 

marginal; realidade periférica. 04.  Realidade insignificante. 05.  Realidade irrisória. 06.  Realida-

de dispensável. 07.  Realidade desinteressante. 08.  Realidade afastada; realidade distante.  

09.  Realidade adventícia; realidade descentralizada. 10.  Irrealidade; irrelevância; quimera. 

Estrangeirismologia: o mainstream dos interesses pessoais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autoprioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal megafocal da conscin; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a realidade relevante; o interesse predominante nas atividades da conscin;  

o item indispensável incluído na listagem de valores da pessoa; o temperamento pessoal; a incli-

nação fundamental da personalidade; o sentimento predominante de alguém; o objeto de maior 

preocupação rotineira da pessoa; o assunto, objeto ou pessoa mais relevante, de grande valor, 

monta, conveniência ou interesse para a pessoa; o importante ou necessário às preocupações da 

conscin; o olhar subjetivo sobre a realidade; o megafoco pessoal; o fato concreto; a existência 

real; o conjunto de coisas e fatos reais; o senso pessoal da realidade; a seletividade perceptiva;  

a automotivação. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a megarrealidade predominante da Extrafisicologia; a pararrealida-

de; os parafenômenos; os parafatos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: as abordagens técnicas às realidades. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18895 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Enumerologia: a realidade atual; a realidade básica; a realidade causal; a realidade 

concreta; a realidade existencial; a realidade funcional; a realidade policármica. 

Binomiologia: o binômio percepção-realidade; o binômio percepção seletiva–realidade 

relevante. 

Interaciologia: a interação autossuficiência evolutiva–harmonização cósmica. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio percepção parcial–realida-

de incompleta–verdade relativa. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-cognição-experimentação-convicção. 

Antagonismologia: o antagonismo sonho / realidade; o antagonismo utopia / realidade; 

o antagonismo fantasia / realidade; o antagonismo mito / realidade; o antagonismo ficção / fato; 

o antagonismo virtualidades / realidades; o antagonismo abstração / concretude. 

Paradoxologia: as realidades paradoxais. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a logicofilia. 

Holotecologia: a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Proexologia; a Evolucio-

logia; a Conviviologia; a Comunicologia; a Etologia; a Intencionologia; a Autocriticologia; a Ho-

lomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a pessoa autêntica; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens realis; o Homo sapiens relevator; o Homo sapiens auto-

lucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens logicus; o Ho-

mo sapiens experimentus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens holomaturologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realidade relevante cosmoética = a de cunho autevolutivo, prioritário, in-

terassistencial, segundo o nível de alta inteligência evolutiva (IE) da conscin; realidade relevante 

anticosmoética = a de cunho autorregressivo, automimético, dispensável, egocêntrico, segundo 

tendenciosidades ainda protorreptilianas, patológicas, da conscin. 

 

Culturologia: a cultura das prioridades evolutivas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 12 categorias de realidades monopolizadoras comuns da existência das conscins em geral: 

01.  Bola: a realidade relevante do jogador de futebol ou beisebol. 

02.  Comida: a realidade relevante do cozinheiro e do gourmet. 

03.  Consciência: a realidade relevante do conscienciólogo ou consciencióloga. 

04.  Conscin: a realidade relevante da pessoa apaixonada. 

05.  Dinheiro: a realidade relevante do dinheirista, do financista e do miserê. 

06.  Doente: a realidade relevante do profissional da área da saúde. 

07.  Fato: a realidade relevante do pesquisador ou pesquisadora. 

08.  Justiça: a realidade relevante do juiz e do promotor público na área do Direito. 

09.  Neonato: a realidade relevante da mãe amamentadora cuidadora. 

10.  Palavra: a realidade relevante do escritor, do comunicador e do professor de idi-

omas. 

11.  Sucesso: a realidade relevante do artista. 

12.  Tóxico: a realidade relevante da pessoa viciada, dependente ou toxicomaníaco. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

02.  Corte  da  realidade:  Autopesquisologia;  Neutro. 

03.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

04.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Realidade  inexcluível:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Realidade  oximorônica:  Oximorologia;  Neutro. 

09.  Realidade  única:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Teoria  do  megafoco  profissional:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  REALIDADE  RELEVANTE  PREDOMINANTE  NAS  AUTO- 
COGITAÇÕES  E  INTERESSES,  EM  GERAL,  DE  QUALQUER  

CONSCIN,  DIAGNOSTICA  A  QUALIDADE  DA  PROGRAMA-  
ÇÃO  EXISTENCIAL  EVOLUTIVA  PELA  QUAL  SE  EMPENHA. 

 

Questionologia. Qual a realidade relevante predominante na existência humana para vo-

cê, leitor ou leitora, atualmente? Vem sendo sempre assim? 
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R E A L I D A D E    ÚN I C A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A realidade única é a analisada e vivenciada pela conscin lúcida, ou pela 

consciex autoconsciente, englobando todas as facetas ou dimensões da realidade cósmica, ao 

mesmo tempo, com a cosmovisão teática do Cosmos, o generalismo nas abordagens, o atacadis-

mo nas autopensenizações, ou seja: abarcando a Tudologia ou o Universalismo como a Holofilo-

sofia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo realidade procede do idioma Latim, realitas, “realidade”. Surgiu 

no Século XV. A palavra única deriva também do idioma Latim, unicus, “único; singular; exímio; 

raro; querido; benquisto; notável”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Realidade cosmovisiológica. 2.  Realidade multidimensional. 3.  Abor-

dagem real. 

Neologia. As duas expressões compostas realidade única teórica e realidade única prá-

tica são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Realidade pontual. 2.  Realidade monodimensional. 3.  Monovisão 

da realidade. 4.  Abordagem amaurótica. 5.  Irrealidade. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocognição da holomaturidade. 

Filosofia: a vivência teática da Holofilosofia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal cosmovisiológico; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os superpensenes; a superpensenidade; a amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: a realidade única; a unidade das múltiplas dimensões; a autovisão globalizan-

te; o fato de todos sermos participantes da realidade única; os pontos cegos nas autopercepções da 

realidade única; o mistério como ignorância evolutiva; a impossibilidade como impotência evolu-

tiva; a Mateologia como campo pesquisístico ainda inexplorado; a cosmovisão necessária às per-

cepções da realidade única; a absolutização de determinado aspecto da realidade tornando a cons-

ciência amaurótica quanto aos demais aspectos; o especialismo hemiplégico devendo ser, racio-

nalmente, evitado; a cegueira prática sendo invariavelmente patológica; a evitação dos malenten-

didos nas abordagens específicas do objeto; o esquecimento do pesquisador da posição objetal na 

estrutura do Cosmos. 

 

Parafatologia: a megarrealidade; a pararrealidade; o aprofundamento da autocognição 

da realidade única por meio das autoparapercepções da realidade; o primeiro passo da autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; as realidades intra e extrafísicas; as realidades parafác-

ticas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as autossuficiências parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da realidade única; o princípio da Tudologia; o princípio da 

descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica do atacadismo consciencial. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Experimentologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia. 

Efeitologia: os efeitos das abordagens multifacetadas ou generalistas. 

Neossinapsologia: as neossinapses das recuperações dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo vida extrafísica–vida intrafísica–vida extrafísica. 

Enumerologia: a Conscienciologia não se impondo como realidade única do Cosmos;  

a Cognópolis não se impondo como realidade única da Terra; a Instituição Conscienciocêntrica 

(IC) não se impondo como realidade única da Socin; a Cosmoeticologia não se impondo como 

realidade única moral; a Pensenologia não se impondo como realidade única de pensar; a Evolu-

ciologia não se impondo como realidade única de autexperimentação; o conscienciólogo não se 

impondo na condição de persuasor quanto à realidade única. 

Binomiologia: o binômio ação local–efeitos globais; o binômio parte-todo. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação realidade subjetiva–reali-

dade objetiva. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio consciência-objeto-Cosmos; o trinômio intenção-objetivo- 

-perspectiva. 

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

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo realidade única 

unitária / realidade única totalitária; o antagonismo realidade única (Cosmos) / realidade alter-

nativa (Imagística); o antagonismo realidade única fáctica / realidade única intraconsciencial. 

Paradoxologia: as realidades paradoxais; o paradoxo da consciência imperecível no 

soma perecível. 

Politicologia: o regime político da Globalização Cosmoética; a democracia cosmovisio-

lógica. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a cognoteca; a matu-

roteca; a logicoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Holomaturolo-

gia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Autocriteriologia; a Autoconscienciometrologia; a Au-

tocriticologia; a Pesquisologia; a Pancogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18899 

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens 

intellectualis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens megafocus; o Homo sapiens ortho-

pensenicus; o Homo sapiens experiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realidade única teórica = a interpretada apenas intelectualmente pela 

consciência vulgar; realidade única prática = a interpretada teática e multidimensionalmente pela 

consciência lúcida. 

 

Culturologia: a relevância inafastável da Multiculturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Antagonismologia  sadia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Objetivo  prioritário:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

07.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Realidade  inexcluível:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Realidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Realidade  oximorônica:  Oximorologia;  Neutro. 

 

A  NOÇÃO  DA  REALIDADE  ÚNICA  SOMENTE  TRAZ  VAN- 
TAGENS  QUANDO  A  CONSCIÊNCIA  DECIDE  ABARCAR, 

DE  MODO  VIVENCIAL,  TEÓRICO  E  PRÁTICO,  A  REALIDA- 
DE  MÁXIMA  DAS  AUTOCOGNIÇÕES  E  PARACOGNIÇÕES. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a realidade única? Tal abordagem 

já atua evolutivamente em você e na própria vida dia a dia? 
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R E A L I S M O    CO S M O É T I C O  
( L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O realismo cosmoético é a atitude, postura ou modo racional, lógico, crítico 

e teático, em acordo com a Ética do Cosmos, sem autenganos, ficcionismos e pessimismos, de 

examinar, avaliar e encarar a realidade e / ou pararrealidade da vida consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo real provém do idioma Latim, realis, “que existe de fato; verda-

deiro”. Surgiu no Século XV. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, “doutrina; teorias, 

escolas; sistemas; tendências, correntes”. O termo realismo apareceu no Século XIX. A palavra 

cosmos vem do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. 

O elemento de composição cosmo procede também do idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idio-

ma Português, no Século XIX. O vocábulo ética provém do idioma Latim, ethica, “ética, moral 

natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século 

XV. 

Sinonimologia: 1.  Realismo tarístico. 2.  Realismo evolutivo.  

Neologia. As 3 expressões compostas realismo cosmoético, realismo cosmoético a me-

nor e realismo cosmoético a maior são neologismos técnicos da Lucidologia. 

Antonimologia: 01.  Realismo pessimista. 02.  Irrealismo. 03.  Fantasismo. 04.  Bovaris-

mo. 05.  Alienismo. 06.  Lunatismo. 07.  Onirismo. 08.  Surrealismo. 09.  Utopismo. 10.  Idealis-

mo irracional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto a capacidade de enxergar a verdadeira realidade do micro e macrouniverso consciencial. 

Ortopensatologia: – “Realismo. A falta de realismo nas atitudes e posturas é travão 

evolutivo, levando à deficiência consciencial e obstruindo o autesclarecimento”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Realismologia; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenida-

de; os cognopensenes; a cognopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os logico-

pensenes; a logicopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o realismo cosmoético; a capacidade de ver subumanos, objetos ou coisas, 

conscins e consciexes com realismo; o ato de desfazer o véu dos onirismos pessoais; a atitude de 

tirar a venda dos próprios olhos; a predileção habitual pela razão superior ao invés da imaginação 

exacerbada; a atitude de ver, reconhecer e interpretar com fidedignidade os fatos; o desassombro 

e enfrentamento das verdades relativas de ponta; a busca e aceitação da verdade nua e crua; o rea-

lismo permanente quanto às próprias necessidades e autopotencialidades; o ato de tratar os própri-

os problemas emocionais com realismo; o aprofundamento da noção mais exata da própria reali-

dade consciencial; o antionirismo; o corte de mecanismos íntimos de distorção da realidade; a eli-

minação das tentativas de desvirtuamento da realidade; a evitação da atitude de negar realidades 

desagradáveis; a exclusão da postura de ver tudo “cor-de-rosa”; a conduta de evitar a superesti-

mação das formas e aparências; a autoimunização das ilusões e mitos da vida humana; a antimis-

tificação; a evitação de expectativas irrealistas, ideais irracionais e crenças; a antimaquilagem;  

o senso de realismo; a receptibilidade íntima aos choques de realidades da Impactoterapia; o rea-

lismo nas abordagens interconscienciais; a mundividência evolutiva realística; o realismo interas-

sistencial.  
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Parafatologia: o realismo energético pela autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; a autoincorruptibilidade no balanço realístico das próprias performances através do fenô-

meno da visão panorâmica projetiva; o realismo cosmoético extrafísico pela projeção consciente; 

o realismo dos parafatos; a confrontação pós-dessoma com a pararrealidade consciencial; a auto-

vivência do megarrealismo holobiográfico em comunidade extrafísica evoluída; o abertismo 

consciencial à verdade básica do Cosmos da Central Extrafísica da Verdade (CEV).  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a autocura lúcida quanto ao sinergismo vicioso imaginação indoma-

da–emoção patológica–irracionalidade contumaz; o sinergismo descrenciológico fatos–parafa-

tos–autexperiências multidimensionais racionais. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio  o realismo cosmoético “se 

algo não é bom, não adianta fazer maquilagem”; o princípio do descarte do imprestável; 

o princípio de não ir contra os fatos; o princípio do ceticismo otimista cosmoético (COC); 

o princípio perspicaz de ser preferível encarar a dura realidade a manter-se na ignorância 

estagnante da mansidão ilusória; o princípio do realismo energético. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrangendo o autoposicionamento 

de enfrentar as realidades com destemor. 

Teoriologia: a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons); a teoria das ver-

dades relativas de ponta (verpons) da Conscienciologia. 

Tecnologia: a técnica da incorruptibilidade da imaginação; a técnica da Cosmoética 

Destrutiva; a técnica do sobrepairamento cosmoético; as técnicas autoconscienciométricas con-

trárias às autoficções; a técnica da conscin-cobaia; as técnicas da Impactoterapia Cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

ciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos impactoterápicos dos choques de realidade; os efeitos autesclare-

cedores da admissão prática dos fatos e parafatos; os efeitos recinológicos da rendição à reali-

dade onipresente; os efeitos equilibradores do realismo cosmoético. 

Neossinapsologia: as neossinapses reeducativas provenientes do olhar crítico realístico 

sobre tudo e todos; as neossinapses obtidas pelo exercício permanente da compreensão mais 

aprofundada da realidade; as neossinapses e paraneossinapses necessárias à teática do realismo 

sadio.  

Ciclologia: o ciclo desconstrução de mitos ilusórios–neoconstrução de conhecimentos;  

a busca pela apreensão lúcida e fidedigna das realidades através do ciclo olhar-observar-analisar-

-interpretar-deduzir-concluir. 

Binomiologia: o binômio realidade-imaginário; o binômio objetivismo-subjetivismo;  

o binômio realidade–falsa realidade. 

Interaciologia: a interação autolucidez–mundividência pessoal; a interação abordagem 

técnica–frieza do raciocínio no enfrentamento das realidades; a interação abstração positiva–re-

alismo lógico. 

Crescendologia: o crescendo irrealidade-realidade-pararrealidade; o crescendo per-

ceptivológico ilusão–realismo cosmoético.  

Trinomiologia: o trinômio racionalidade-logicidade-prioridade; o trinômio verdade-re-

alismo-autenticidade; o trinômio autodisponibilidade recinológica–ousadia cosmoética–abertis-

mo consciencial às verdades evolutivas prioritárias; o trinômio autoconceito realista–autoimagem 

real–autestima sadia. 

Polinomiologia: o autesforço para eliminação completa do polinômio sonho-fantasia-de-

lírio-ilusão; a aquisição de maior realismo cosmoético através do polinômio autodesassedialida-

de-autoincorruptibilidade-autorganização-autocriticidade. 
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Antagonismologia: o antagonismo realismo científico racional / ficcionismo artístico 

emocional; o antagonismo realismo (para)factual / ilusões mundanas; o antagonismo autorrea-

lismo / heterorrealismo; o antagonismo realismo moderado / realismo exagerado; o antagonismo 

racionalidade autocrítica / imagística enferma; o antagonismo ater-se às realidades / prender-se 

às irrealidades.  

Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo no alcance e consolidação da hiperlucidez 

quanto às realidades conscienciais e do Universo. 

Filiologia: a fatofilia; a parafatofilia; a cogniciofilia; a gnosiofilia; a recinofilia; a cons-

cienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a ausência de neofobia.  

Sindromologia: a eliminação da síndrome da distorção da realidade; a superação da 

síndrome de Poliana; a autocura da síndrome do avestruzismo; o descarte da síndrome da aprio-

rismose; a terapêutica ante as síndromes delirantes. 

Maniologia: a ausência de megalomania; o combate à esquizomania. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a discernimentoteca; a cognoteca; a criticoteca;  

a cosmoeticoteca; a maturoteca; a evolucioteca.  

Interdisciplinologia: a Lucidologia; a Autorrealismologia; a Autopensenologia; a Intra-

conscienciologia; a Autoconscienciologia; a Cosmoeticologia; a Cosmanálise; a Holopercucienci-

ologia; a Autevoluciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cético otimista cosmoética. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cética otimista cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens cri-

ticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens lucidus; o Ho-

mo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: realismo cosmoético a menor = o ato de encarar de modo racional, lógi-

co, crítico e prático a realidade humana, sob ótica multidimensional incipiente; realismo cosmoé-
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tico a maior = o ato de encarar de modo racional, lógico, crítico e teático a realidade e pararreali-

dade, a partir do paradigma consciencial, sob ótica multidimensional avançada. 

 

Culturologia: a cultura da avaliação sistemática das realidades; a cultura da Autocons-

cienciometrologia; a cultura da holomaturidade consciencial. 

 

Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 confrontos técnicos elucidativos 

entre o realismo cosmoético e irrealismo consciencial: 

 

Tabela  –  Confronto  Realismo  Cosmoético  /  Irrealismo  Consciencial 

 

N
os

 Realismo  Cosmoético Irrealismo  Consciencial 

01. 
Adaptação consciencial à realidade 

circundante 
Fuga às realidades presentes 

02. 
Apreço e descortino realista dos fatos 

e parafatos  

Fixação maior nas autoficções 

alienogênicas  

03. 
Autossustentação dos “pés na rocha 

e mentalsoma no Cosmos” 
Perda do senso de realidade 

04. 
Conscientização maior da realidade 

e pararrealidade  
Predomínio de delírios mentais 

05. 
Desapego cosmoético às irrealidades 

de todas as naturezas e origens 

Conservação de mundo íntimo 

imaginário 

06. 
O ato de cortar fora as tolices 

imaginativas 

O hábito de cultivar fantasias 

patopensênicas 

07. Otimismo racional sadio Pessimismo sofístico 

08. Pragmatismo evolutivo Apragmaticidade 

09. 
Primazia da verdade relativa 

construtiva 
Edulcoração da realidade 

10. 
Vivência teática da 

Autodescrenciologia  

Crença em factoides ou 

pseudoverdades 

 

Lições. No caminhar da jornada evolutiva, a consciência pode desfrutar de vivências au-

torreeducativas e construtivas, extra ou intrafísicas, passíveis de serem patrocinadas pelas consci-

exes amparadoras, capazes de promover lampejos de autolucidez, de modo a ampliar o nível de 

autoconsciência quanto às realidades. Sob a ótica da Autorrealismologia, eis, na ordem alfabética, 

5 exemplos de autovivências sadias e respectivas lições de realismo cosmoético:  

1.  Acoplamento áurico: o impacto de realidade pela parapercepção das energias home-

ostáticas de conscin ou consciex amparadora, benévola e fraterna e a lição da autaferição lúcida 

quanto à própria realidade autopensênica. 

2.  Cosmoconsciência: o impacto de realidade pelo estado da consciência expandida  

e a lição do autesclarecimento avançado quanto ao si próprio, a vida, o Universo e o Cosmos. 

3.  Esbregue intermissivo: o impacto de realidade pelo esbregue vigoroso no Curso In-

termissivo (CI) e a lição do autelucidamento quanto às oportunidades evolutivas desperdiçadas, 

aos autequívocos ou automimeses dispensáveis vividas em retrovidas. 

4.  Parexcursão interplanetária: o impacto de realidade pela visita extrafísica a planeta 

habitado, distante da Terra e a lição do Universalismo Maior. 

5.  Projeção consciente vexaminosa: o impacto de realidade ao estar lúcido fora do 

corpo físico, na companhia de consciex amparadora, e ver com os paraolhos a assistência direta  

a legião de consciexes enfermas e a lição do amor puro (antiegoísmo). 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18904 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o realismo cosmoético, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  relevante:  Autopriorologia;  Homeostático. 

02.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Alucinação:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Anomia  imagística:  Imagisticologia;  Neutro. 

05.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

07.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

10.  Esbregue  intermissivo:  Impactoterapeuticologia;  Homeostático. 

11.  Fatofilia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Mitoclastia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Mundividência:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

14.  Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

15.  Onirismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CADA  PASSO  EVOLUTIVO,  A  CONSCIÊNCIA  ABRE  

NOVAS  JANELAS  E  DEVASSA  AS  REALIDADES  COM  

MAIOR  REALISMO  COSMOÉTICO.  BUSQUEMOS  DESCAR-
TAR,  EM  DEFINITIVO,  TODAS  AS  ILUSÕES  PESSOAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia o índice pessoal de enfrentamento teático 

à realidade intra e extraconsciencial? Vem se esforçando para encarar com lucidez e racionalidade 

os fatos e parafatos, objetivando enxergar o micro e macrocosmo com realismo cosmoético 

máximo? 

 
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 Internacio-
nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997, página 45. 

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 261, 320, 510, 1.301 e 1.447. 

3.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

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

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

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007, páginas 
621 e 1.013. 

4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, página 1.422. 
5.  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; página 847. 

6.  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.; 
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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 Igua-

çu, PR; 2013 páginas 47, 162, 173, 471, 552 e 728. 

 

R. D. R. 
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R E A L I Z A Ç Ã O    H U M A N A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A realização humana é o ato ou efeito de realizar, executar, fazer, tornar 

real, efetivo, concreto, existente, pondo em prática alguma ideia, teoria ou projeto interassistencial  

dedicado à evolução das consciências. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra realizar vem do dioma Francês, réaliser, derivado do idioma La-

tim Medieval, realis, “coisa material; corpo; criatura”. Surgiu em 1813. O termo realização apa-

receu no Século XVIII. O vocábulo humano procede do idioma Latim, humanus, “humano; pró-

prio do homem; que convém à Humanidade; afetuoso; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas 

humanidades”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Obra humana. 02.  Empreendimento humano. 03.  Empresa huma-

na. 04.  Feito humano. 05.  Cometimento humano. 06.  Consecução humana. 07.  Ação humana. 

08.  Trabalho humano. 09.  Desempenho humano. 10.  Verbação humana. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo realização: 

irrealizabilidade; irrealização; irrealizada; irrealizado; irrealizável; realizabilidade; realizada; 

realizado; realizador; realizadora; realizar; realizável. 

Neologia. As 3 expressões compostas minirrealização humana, maxirrealização 

humana e megarrealização humana são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Obra multidimensional. 2.  Empreendimento multidimensional.  

3.  Feito multidimensional. 4.  Cometimento multidimensional. 5.  Consecução multidimensional.  

6.  Trabalho multidimensional. 7.  Desempenho multidimensional. 8.  Verbação multidimen-

sional. 

Estrangeirismologia: o academic achievement. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da prioropensenidade; os prioropensenes; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade. 

 

Fatologia: a realização humana; a oportunidade; o ensejo; a ocasião; o planejamento;  

o cometimento; a consecução; o empreendimento; a realização; a práxis; a articulação; o desen-

volvimento; a operação; a obra; o trabalho; o desempenho; a laboração; o fazimento; o feito; a as-

sistência; a ajuda; o auxílio; os colaboradores; os voluntários; a organização; o apresto; o aparato; 

as gescons; as tares; as palestras; os artigos; os cursos; os livros publicados; as obras em geral; os 

resultados dos autodesempenhos; os saldos dos esforços pessoais. 

 

Parafatologia: o Curso Intermissivo comunicando à consciência neoperspectivas para as 

realizações intrafísicas; a vida humana energética; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a condição de minipeça humana do maxi-

mecanismo interassistencial multidimensional; a tenepes; a ofiex pessoal; a moréxis; as gestações 

conscienciais; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex. 
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Principiologia: o princípio da evolução das realidades. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria precedendo a prática. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial. 

Voluntariologia: o voluntariado empreendedor (ECs; ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Gestores. 

Efeitologia: o efeito halo das realizações humanas (redes; franquias). 

Ciclologia: o ciclo realização humana–incremento da motivação–neorrealização; o ci-

clo realização humana–atualização da autoimagem. 

Enumerologia: o empreendimento individual; o empreendimento conscienciológico;  

o empreendimento grupal; o empreendimento interdimensional; o empreendimento amparado;  

o empreendimento cosmoético; o empreendimento interassistencial. 

Binomiologia: o binômio teática-verbação; o binômio realização prolífica–satisfação 

pessoal. 

Interaciologia: a interação autorrealização-heterorrealização. 

Crescendologia: o crescendo projeto-realização; o crescendo satisfação do esforço–sa-

tisfação da realização. 

Trinomiologia: o trinômio autestima-autoconfiança-autorrealização; o trinômio talen-

to-esforço-realização; o trinômio esforço-repetição-competência; o trinômio automotivação-tra-

balho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio definição-deliberação-determinação-realização. 

Antagonismologia: o antagonismo imaginação / realização; o antagonismo incomple-

tismo / completismo. 

Paradoxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, dentre as criações ou realizações hu-

manas menos inteligentes se insere o paradoxal serviço de Inteligência (espionagem e infor-

mação). 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a laborfilia. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Seriexologia; a Megafocologia; a Autoprioro-

logia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Policarmolo-

gia; a Verbaciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens completor; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens 

expeditus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens heuris-

ticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrealização humana = a constituição da prole (gestações humanas ou 

somáticas); maxirrealização  humana = a obtenção do compléxis (gestações conscienciais ou 

mentaissomáticas); megarrealização humana = a obtenção mista – física e extrafísica – da ofiex 

pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da evolução da consciência; a cultura da interassistencialidade 

cosmoética. 

Motivaciologia. Pela Cosmoeticologia, quem perdeu a automotivação para a construção 

do melhor já se rendeu à melin. A falta de bom ânimo é a fracassomania, o caminho do derrotis-

mo ou do incompléxis. Quanto maior a maturidade cosmoética da consciência, maior a automoti-

vação lúcida, com a realização da evolução consciencial, momento a momento, em qualquer di-

mensão, na obra geral de solidariedade com os componentes da Humanidade e das parapopula-

ções extrafísicas. 

Interassistenciologia. Segundo a Evoluciologia, ao avarento falta a inteligência primá-

ria. Nem as criações apresentadas foram adquiridas por si, acabando por deixar toda acumulação 

transitória, irrecusavelmente, para quem fica na vida humana. Toda posse é superficial e efêmera. 

 

Acumulologia. As realizações conscienciais surgem por intermédio de vários tipos de 

acumuladores, eis 4, dispostos na ordem ascendente: 

1.  Soma. O soma é acumulador de células funcionais. 

2.  Energossoma. O energossoma é acumulador de energias conscienciais (ECs) fun-

cionais. 

3.  Psicossoma. O psicossoma é acumulador de desejos funcionais. 

4.  Mentalsoma. O mentalsoma é acumulador de níveis de autodiscernimentos priori-

tários. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

06.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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10.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

EVOLUTIVAMENTE,  A  REALIZAÇÃO  DE  TUDO  É  QUESTÃO  

DE  MILÊNIOS  DE  AUTORREVEZAMENTOS  MULTIEXISTEN-
CIAIS.  A  CONSECUÇÃO  DE  PARTE  É  QUESTÃO  PARA  

SER  RESOLVIDA  NO  MOMENTO  EVOLUTIVO,  AQUI,  JÁ. 
 

Questionologia. Como vão se desenvolvendo as realizações parciais da evolução para 

você, leitor ou leitora? Você vive satisfeito com os autodesempenhos evolutivos? 
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R E A P R O X I M A Ç Ã O    I N T E R C O N S C I E N C I A L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reaproximação interconsciencial é o ato ou efeito de pessoas desavindas, 

ou há tempos separadas, se reaproximarem, se reacomodarem ou se reconciliarem, restabelecendo 

os antigos laços ou as relações sociais, os interesses comerciais ou as alianças políticas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; reforço; intensificação”. A palavra aproximação deriva também do idioma Latim, approxi-

matio, “aproximação”. Surgiu no Século XVII. O prefixo inter vem igualmente do idioma Latim, 

inter, “no interior de 2; no espaço de”. O vocábulo consciência procede do mesmo idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso íntimo”, e do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Reacomodação interconsciencial. 2.  Reconciliação interconsciencial. 

3.  Achegamento interconsciencial. 4.  Acercamento interconsciencial. 5.  Ensejo interassistencial. 

6.  Convergência de interesses. 7.  Reencontro. 8.  Reunião. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo reaproxima-

ção: reaproximada; reaproximado; reaproximador; reaproximadora; reaproximar; reaproxima-

tiva; reaproximativo; reaproximável. 

Neologia. As duas expressões compostas reaproximação interconsciencial simples  

e reaproximação interconsciencial complexa são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Afastamento interconsciencial. 2.  Distanciamento interconsciencial. 

3.  Apartação interconsciencial. 4.  Separação interconsciencial. 5.  Perda interassistencial.  

6.  Conflito de interesses. 7.  Divórcio. 8.  Dissolução do grupo. 9.  Diáspora. 

Estrangeirismologia: a demarcação prática entre as pessoas larges e miserês; os globe- 

-trotters. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade evolutiva interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Estradas têm 

retornos. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade. 

 

Fatologia: a reaproximação interconsciencial; o reavizinhamento; o fim da indiferença; 

o esclarecimento dos malentendidos; a relação malparada; a interprisão grupocármica; a recompo-

sição inevitável; a atualização das informações mútuas; o encontro depois de várias décadas; as 

muitas décadas depois nas vidas das pessoas; as retrocognições; as cobaias evolutivas mútuas; as 

vivências das pessoas na mesma cidade sem se encontrarem; as perdas mútuas das referências das 

pessoas; a recaptura das referências das pessoas; a volta aos penates; a mudança recíproca dos vi-

suais; as marcas da idade física; os cabelos brancos; as rugas; os interesses determinantes dos des-

vios de destino; as carreiras profissionais diversas; os caminhos da vida humana; os problemas 

pessoais geopolíticos; as encruzilhadas inesperadas dos destinos; a assistência intrafísica ainda na 

vida humana antecipando a assistência pós-dessomática; o magistério conscienciológico itineran-

te; os acertos grupocármicos; a oportunidade de desfazer os malentendidos; o desconhecimento 

das doenças e dos acidentes dos outros; o ensejo de entender os fatos obscuros do passado recen-

te; a correção do curso evolutivo pessoal e grupal; as múltiplas comparações inevitáveis entre os 
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destinos separados; o cotejo das proéxis; as pesquisas das proéxis em grupo; as provas de segu-

rança afetiva ou dos ciúmes retroativos das pessoas afins; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tenepes como fa-

tor desencadeante das reaproximações interconscienciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

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

grupocármica; o princípio de causa e efeito; o princípio da autorreeducação e heterorreeduca-

ção; o princípio da convivialidade; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio do 

heteroperdão. 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Proxêmica. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da retribuição pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Efeitologia: os efeitos das afinidades reatualizadas; os efeitos atuais das causas pas-

sadas. 

Binomiologia: o binômio duplista assistente-assistido; o binômio admiração-discor-

dância. 

Interaciologia: a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade. 

Crescendologia: o crescendo proéxis-maximoréxis-reproéxis. 

Trinomiologia: o trinômio crise-reação-reerguimento. 

Antagonismologia: o antagonismo interiorose / nomadismo; o antagonismo desafeição 

/ perdão. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do retorno. 

Filiologia: a conviviofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia; a antropofobia. 

Sindromologia: a síndrome da exclusão; a síndrome do ostracismo; a síndrome da me-

diocrização. 

Maniologia: o perigo da nostomania. 

Mitologia: os mitos românticos. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a geografoteca; a diplomacioteca; a comuni-

coteca; a gregarioteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Holomne-

mônica; a Maxiproexologia; a Sociologia; a Sociometria; a Etologia; a Interassistenciologia;  

a Cronêmica. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens interassistens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens paradiplomata; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reaproximação interconsciencial simples = o reencontro com o colega da 

escola primária depois de várias décadas; reaproximação interconsciencial complexa = o reencon-

tro, no período da maturidade existencial, com o parceiro (ou parceira) do divórcio da mocidade. 

 

Culturologia: a cultura da amizade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reaproximação interconsciencial, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

AS  OCORRÊNCIAS  DAS  REAPROXIMAÇÕES  INTERCONS- 
CIENCIAIS  SÃO  PRATICAMENTE  INEVITÁVEIS  NA  VIDA  IN-
TRAFÍSICA  DAS  CONSCINS,  NOTADAMENTE  NO  PERÍODO 

DA  MATURIDADE  DAS  PERSONALIDADES  PÚBLICAS. 
 

Questionologia. Quais ocorrências de reaproximações interconscienciais envolveram 

você, leitor ou leitora? Ensejaram atos de reconciliações mais profundas e interassistenciais? Ge-

raram ciúmes nos elementos do círculo íntimo atual? 
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R E A T I V I D A D E    À    HE T E R O C R Í T I C A  
( A N T I D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reatividade à heterocrítica é a condição de a conscin, homem ou mulher, 

devido à baixa lucidez, quanto ao entendimento evolutivo consciencial sadio, ser incapaz de com-

preender, analisar e discernir a orientação, o ensinamento e / ou a observação cosmoética recebida 

de terceiros. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo atividade procede também do idioma Latim, activi-

tas, “significação ativa; atividade”, de activus, “ativo”. Apareceu no Século XVII. O elemento de 

composição hetero vem do idioma Grego, héteros, “outro; diferente”. Surgiu, no idioma Português, 

no Século XIX. O termo crítica procede do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este 

do idioma Grego, kritikê, “crítica; arte de julgar, de criticar”. Apareceu no mesmo Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Repúdio à heterocrítica. 2.  Aversão à heterocrítica. 3.  Reação emo-

cional à heterocrítica. 

Neologia. As 3 expressões compostas reatividade à heterocrítica, minirreatividade à he-

terocrítica e maxirreatividade à heterocrítica são neologismos técnicos da Antidiscernimento-

logia. 

Antonimologia: 1.  Acolhimento à heterocrítica. 2.  Análise lúcida à heterocrítica. 

Estrangeirismologia: a self-sabotage; as reciclagens step-by-step. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à falta de autocrítica sadia. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Autexposição. Há pessoas que têm medo de se tornarem públicas com receio das 

autexposições e das heterocríticas. Em geral, a conscin não tem coragem de explicitar com since-

ridade por ter medo da heterocrítica. Querer ter paraidentidade sem enfrentar a autexposição  

é desejar, inutilmente, burlar a etapa evolutiva cosmoética e prioritária”. 

2.  “Autoburilamentologia. A heterocrítica burila a autocrítica e melhora o nível da 

autorreflexão da conscin lúcida”. 

3.  “Heterocriticologia. A heterocrítica racional não tem preço, ou seja, é inavaliável  

e deve sempre ser analisada com isenção, imparcialidade e imperturbabilidade”. 

 

Filosofia. O Ignorantismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desatenção quanto ao primado da interassisten-

cialidade na patopensenização contra outrem; os autopatopensenes; a autopatopensenidade; os as-

sediopensenes; a assediopensenidade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; os ilusiopensenes; 

a ilusiopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopen-

senidade; a refratariedade aos contrapensenes; a contrapensenidade; os nosopensenes; a nosso-

pensenidade; a ausência de higidez pensênica; a ausência do holopensene interassistencial; a auto-

pensenidade carregada no sen, preconceituosa, vitimizadora, egocentrada; os egopensenes; a ego-

pensenidade; a autopensenização sem horizontes evolutivos amplos; a autopensenização crítica 

sem autocrítica; a autopensenização superficial monovisiológica; os monopensenes; a monopense-

nidade; a diminuição da capacidade de pensenizar lucidamente; a pensenidade autopunitiva; a pen-

senidade autodefensiva; a rigidez autopensênica; a falta de retilinearidade pensênica avaliativa; os 

criticopensenes; a criticopenenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a carência dos lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os raciocino-
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pensenes; a raciocinopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; a necessidade de 

abertismo consciencial aos neopensenes prioritários. 

 

Fatologia: a reatividade à heterocrítica; o receio de lidar com a desaprovação; a resistên-

cia criada na heteravaliação impedindo aprofundamento na autopesquisa; o fato de a defensivida-

de bloquear a heterocrítica cosmoética; o flagrante das objeções emocionais; o sentimento negati-

vo frente às contrariedades; as contrargumentações exageradas; o parecer anticosmoético; a falta 

de discernimento na escuta contaminando a autestima; o ataque utilizado qual mecanismo de de-

fesa do ego (MDE); a postura defensiva gerando ansiedade; a rejeição aos heteroquestionamen-

tos; o orgulho do próprio orgulho; a reatividade ao não dito; a atitude patológica perante o contato 

com a realidade diferente do imaginado; os gestos demonstrando a reatividade; a discordância an-

ticosmoética; a instabilidade emocional gerando reatividade automática no interlocutor; a incom-

preensão da interassistência; a relutância frente às dificuldades; a ausência de teática das verpons; 

o desconhecimento da multidimensionalidade; o direito de errar; a má conduta substituída pela 

proatividade; o ato de se deixar assistir ao escutar opinião contrária; a compreensão inibindo a re-

atividade; a autassistência; a superação da reatividade; a apreciação cosmoética construtiva; a evi-

tação do antagonismo; a compreensão e teática da interassistência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a responsividade 

ante as energias conscienciais (ECs) patogênicas; as energias gravitantes; a inabilidade de traba-

lhar com as energias conscienciais; a predominância do psicossoma nas ações cotidianas; a condi-

ção de isca inconsciente; a desatenção multidimensional; o autassédio; o heterassédio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergismo noso-

gráfico confronto-agressão; o sinergismo nocivo emotividade–instabilidade da lucidez; o siner-

gismo inquietação-desorganização; o sinergismo patológico imaturidade emocional–ignorância 

parapsíquica; o sinergismo nocivo dos trafares pessoais; o sinergismo estagnador medo de en-

xergar a realidade–repressão do parapsiquismo; o sinergismo patológico opressor-oprimido;  

o sinergismo patológico conscin doente–consciex doente; o sinergismo conscin opositora–consci-

ex coopositora; o sinergismo acolhimento–respeito consciencial. 

Principiologia: a ausência do princípio da convivência fraterna; a exiguidade do princí-

pio do diálogo; a escassez do princípio da interassistencialidade; a falta do princípio admiração- 

-discordância; o princípio de ninguém evoluir falando sozinho; o princípio evolutivo “não corri-

gir o erro alheio é errar tam ém”. 

Codigologia: a falta de aplicação do código pessoal de priorização evolutiva; a inexis-

tência do código pessoal de Cosmoética (CPC) para a personalidade arrogante; o código de res-

peito ao livre arbítrio das consciências assistidas; os códigos sociais influenciando os comporta-

mentos. 

Teoriologia: a teoria dos gargalos evolutivos; a ausência da teoria da evolução consci-

encial pelo autesforço; a falta de vivência da teoria da evolução em grupo; a teoria da rigidez au-

topensênica; a teoria da reciclagem existencial quando a consciência está saturada dos erros;  

a teoria do antepassado de si mesmo; a teoria do holopensene pessoal; a teoria dos bloqueios 

energéticos; o saber teórico. 

Tecnologia: a ausência das técnicas de convivialidade sadia; a ignorância quanto à téc-

nica de priorização do mais relevante; a técnica da reeducação emocional; as técnicas de mani-

pulação interconsciencial; o desconhecimento das técnicas evolutivas da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia. 
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Colegiologia: a participação nos Colégios Invisíveis fortalecendo a autoconfiança inte-

lectual; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Debatologia; o Colégio Invi-

sível dos Pacifistas; o Colégio Invisível dos Revisores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da procrastinação inibindo a ação evolutiva atual; o efeito dos 

equívocos em cadeia não desfeitos; o efeito corrosivo dos patopensenes; o efeito da arrogância; 

o efeito da autoinsegurança no cotidiano; o efeito da irritabilidade; o efeito das mágoas nos blo-

queios cerebrais; o efeito estagnador e regressivo da sujeição a outra consciência; o efeito da 

impaciência corroendo decisões assertivas; o efeito da desatenção no desperdício de energias 

conscienciais; o efeito desassistencial do julgamento precipitado. 

Neossinapsologia: a ausência de neossinapses evolutivas prioritárias; a ausência de re-

cuperação de neossinapses intermissivas; o rancor atravancando neossinapses; os obstáculos 

emocionais à formação de neossinapses; o bloqueio de neossinapses pela manutenção do fecha-

dismo; a necessidade de neossinapses cosmoéticas; as neossinapses para o autenfrentamento in-

traconsciencial; a desconstrução das sinapses relativas à agressividade; as neossinapses surgidas 

do esclarecimento mútuo. 

Ciclologia: a falha no ciclo assim-desassim; a fuga ao ciclo argumentações-refutações; 

a premência terapêutica do ciclo recéxis-recin; as insatisfações na condição de travões no ciclo 

evolutivo pessoal; o ciclo ansiedade-impulsividade; o ciclo autassédio–ruminação mental–hete-

rassédio; o ciclo da desconstrução das retroideias; o ciclo das frustrações impactando o humor; 

o ciclo falta de reflexão–conflito íntimo; o ciclo negativo da autossabotagem; o ciclo vicioso das 

omissões diárias; o orgulho pessoal mantendo intocável o ciclo das perturbabilidades; o ciclo 

crise-ruptura-mudança; o ciclo crítica-contracrítica-consenso. 

Binomiologia: o binômio nosográfico orgulho-vaidade; a desassistência do binômio ca-

ra amarrada–resposta curta e grossa; a falta do binômio proposição-refutação; o binômio adver-

sidade-enfrentamento; o binômio banalização dos trafares–negligência dos trafores; o binômio 

conduta pessoal–insatisfação evolutiva; o binômio indisciplina-arrogância; o binômio conscin 

conflitiva–conscin atratora de antipatizantes; o binômio frustração do assistido–frustração do 

assistente; o binômio irritação-heterassédio; o binômio mimese representativa–automimese exis-

tencial; o binômio patológico melindre-melin. 

Interaciologia: a interação inexperiência-reatividade; a interação ansiedade-irreflexão;  

a interação falha na comunicação–equívoco cometido; a interação ignorância-intolerância; a inte-

ração heterocrítica falha–autocrítica rasa; a interação travão consciencial–travão extraconscienci-

al; a interação nosológica má intenção–conflituosidade; a interação egocentrismo-inculcações. 

Crescendologia: o crescendo cosmoético autocrítica-heterocrítica; o crescendo patoló-

gico reatividade-agressividade-violência. 

Trinomiologia: o trinômio crítica-autofobia-reatividade. 

Polinomiologia: o polinômio subcerebral fragilidade-suscetibilidade-irritabilidade-rea-

tividade. 

Antagonismologia: o antagonismo proatividade / reatividade; o antagonismo indigna-

ção cosmoética / reatividade anticosmoética; o antagonismo reatividade emocional / prontidão 

assistencial; o antagonismo assentimento (admissão) / ressentimento (reatividade). 

Paradoxologia: a autoconsciência quanto ao paradoxo minutos de desequilíbrio–sema-

nas para o reequilíbrio; o paradoxo entrar em si (egocentrismo) para sair de si (altruísmo). 

Legislogia: a inconsciência perante a lei do maior esforço evolutivo; a lei da afinidade 

patológica; a lei do menor esforço aplicada às recins necessárias; a lei do menor esforço explícita 

no comportamento autolimitante; a lei do menor esforço promovendo autassédios; as leis da con-

vivialidade. 

Filiologia: a ausência de lucidofilia; a belicosofilia; a conflitofilia; a falta de assistencio-

filia; a polemicofilia; a necessidade da conviviofilia; a urgência da reciclofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a argumentofobia; a criticofobia; a debatofobia; a fobia 

ao autenfrentamento; o raciocinofobia; a questionofobia; a xenofobia; o abalo da neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose gerando reatividade aos conceitos consci-

enciológicos; a síndrome de Gabriela. 
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Maniologia: a autassediomania; a mania antievolutiva alicerçada nas manifestações ins-

tintivas subcerebrais; a mania da belicosidade; a mania da hostilidade; a mania de criticar sem 

ponderar antes; a mania de não aprender com os erros; a mania de querer estar certo; a mania de 

teimar com as evidências. 

Holotecologia: a autocriticoteca; a discernimentoteca; a lucidoteca; a pensenoteca;  

a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a recinoteca. 

Interdisciplinologia: a Antidiscernimentologia; a Assediologia; a Abertismologia; a An-

tagonismologia; a Trafarologia; a Baratrosferologia; a Anticonflitologia; a Autopesquisologia;  

a Conscienciologia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia; a Dogmatologia; a Evoluciologia;  

a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Paradigmologia; a Recinologia; a Reurbanologia;  

a Traforologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin intermissi-

vista imatura; a conscin emocional; a personalidade antissocial; a conscin autoconflitiva; o inter-

missivista inadaptado; a conscin reacionária; a conscin melindrosa; a conscin sensível. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o incompletista; o projetor inconsciente; o retar-

datário da evolução; o ator social; o reciclante existencial; o inversor existencial; o compassageiro 

evolutivo; o homem de ação; o intelectual; o conviviólogo; o consciencioterapeuta; o proexista;  

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o tenepes-

sista; o pesquisador; o tertuliano; o voluntário; o tocador de obras. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a incompletista; a projetora inconsciente; a retar-

datária da evolução; a atriz social; a reciclante existencial; a inversora existencial; a compassagei-

ra evolutiva; a mulher de ação; a intelectual; a convivióloga; a consciencioterapeuta; a proexista; 

a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a tenepes-

sista; a pesquisadora; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de obras. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens 

egocentricus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens involutivus; o Homo sapiens assediator; 

o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens heterassediatus; o Homo sapiens hostilis; o Ho-

mo sapiens impulsus; o Homo sapiens stacionarius; o Homo sapiens trancatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreatividade à heterocrítica = a da conscin apresentando reação ime-

diata de resistências às críticas, porém realizando as reciclagens necessárias, posteriormente; ma-

xirreatividade à heterocrítica = a da conscin totalmente hermética quanto ao recebimento de crí-

ticas. 

 

Culturologia: a cultura da exaltação das emoções; a cultura da Baratrosfera; a cultura 

da conflituosidade; a cultura da omissão pessoal quanto à convivência evolutiva; a cultura da 

oposição; a cultura da resignação; a cultura da truculência belicista; a cultura da violência si-

lenciosa; a cultura  e “não  ar o  raço a torcer”; a cultura  o “você sa e com quem est  falan-

 o? ”; a cultura do entorpecimento dos travões; a cultura do sofrimento; a cultura mesológica;  

a cultura patológica do autassédio; as influências culturais na maneira de pensar; as tensões da 

interculturalidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 31 situa-

ções, aspectos ou condições podendo desencadear a reatividade à heterocrítica: 

01. Ações anticosmoéticas. 
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02. Acomodação na zona de conforto. 

03. Ansiedade. 

04. Arrogância. 

05. Autassédio. 

06. Autopunição. 

07. Autossabotagem. 

08. Baixa autestima. 

09. Bloqueio holochacral. 

10. Defensividade. 

11. Desatenção. 

12. Desperdício de energia consciencial. 

13. Egocentrismo. 

14. Egoísmo. 

15. Emocionalismo. 

16. Fechadismo. 

17. Fuga. 

18. Ilusões. 

19. Impaciência. 

20. Inculcações. 

21. Insegurança. 

22. Intransigência. 

23. Julgamentos. 

24. Mau humor. 

25. Medo. 

26. Orgulho. 

27. Prepotência. 

28. Procrastinacão. 

29. Resiliência falha. 

30. Rigidez. 

31. Vaidade. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

13 providências úteis para a conscin, homem ou mulher, implementar nas ações pessoais a fim de 

evitar a reatividade à heterocrítica: 

01.  Abertismo consciencial. Avaliar as heterocríticas recebidas. 

02.  Autocrítica. Admitir, com autossinceridade, as próprias imaturidades. 

03.  Autodiscernimento. Aprimorar o senso sobre as ações diárias. 

04.  Autopesquisa continuada. Promover o autoconhecimento constante. 

05.  Autovigilância. Manter automonitoramento ininterrupto nas comunicações intercons-

cienciais (pensenes). 

06.  Cosmoética. Agir com autocosmoética. 

07.  Definição de objetivos. Estabelecer metas alcançáveis e prazos de realização. 

08.  Desassim. Aplicar a teática da desassim cotidianamente. 

09.  Higiene Consciencial. Vivenciar autopensenidade positiva. 

10.  Heterocrítica. Compreender e aprender com a heterocrítica cosmoética. 

11.  Intencionalidade. Sustentar a coerência quanto à autorreciclagem interassistencial. 

12.  Resiliência. Realizar autenfrentamentos sucessivos com lucidez. 

13.  Tranquilidade. Reduzir o nível de ansiosismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a reatividade à heterocrítica, indicados para a expansão 

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

01.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Distúrbio  aleatório:  Parapatologia;  Neutro. 

06.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Heterocriticofilia  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

09.  Impaciência  disfuncional:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

12.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

13.  Reação  exagerada:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

14.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

15.  Trafar  favorito:  Autotrafarologia;  Nosográfico. 

 

A  SUPERAÇÃO  DA  REATIVIDADE  ÀS  HETEROCRÍTICAS  

FAZ  A  CONSCIN  ANALISAR  ANTES  DE  REAGIR,  REINSE-
RINDO,  INDUBITAVELMENTE,  A  PLANIFICAÇÃO  DO  CUR-
SO  INTERMISSIVO  ENQUANTO  PRIORIDADE  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou os benefícios da superação à hete-

rocrítica? Quais métodos vem empregando para vencer tal gargalo patológico e atravancador da 

evolução? 
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R E C A L C I T R Â N C I A    T E M P E R A M E N T A L  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recalcitrância temperamental é a resistência persistente dos principais 

componentes do temperamento pessoal, resultado do somatório dos traços de personalidade refor-

çados e retroalimentados ao longo da serialidade existencial na evolução da consciência. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo recalcitrância vem do idioma Latim, recalcitratum, “resistir obsti-

nadamente; repugnar”. Apareceu no Século XVIII. A palavra temperamento deriva também do 

idioma Latim, temperamentum, “estado; esperança; modo de ser; constituição; modulação; mo-

deração; comedimento; mistura de coisas em determinadas proporções”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Persistência da índole. 2.  Resistência do caráter. 3.  Obstinação do 

temperamento. 4.  Reincidência do caráter. 5.  Renitência da índole. 6.  Resistência da inclinação 

temperamental. 

Neologia. As duas expressões compostas recalcitrância temperamental traforista e re-

calcitrância temperamental trafarista são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 1.  Suscetibilidade da índole. 2.  Condescendência do caráter. 3.  Sinuo-

sidade temperamental. 4.  Instabilidade de caráter. 5.  Mutação de traço temperamental. 

Estrangeirismologia: a long shadow of temperament; o continuum temperamental inter-

seriexológico; o temperamental bias; os personality temperament tests; a straightforwardness na 

reciclagem do temperamento; o strong profile; a strength of mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Temperamen-

to: síntese caracterológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da recalcitrância; a expressão do materpensene 

pessoal; o materpensene explícito por meio dos hábitos comportamentais; a materpensenidade 

conduzindo aos tactismos espontâneos; as repercussões pensênicas do temperamento recalcitran-

te; o gatilho retrocognitivo desencadeado pela retropensenidade; os mnemopensenes; a mnemo-

pensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

parapensenes; a parapensenidade; os intrapensenes; a intrapensenidade. 

 

Fatologia: a recalcitrância temperamental; a reincidência de comportamentos primitivos 

em diferentes percentuais; os atos impensados; o ambiente da infância insinuando a índole iden-

titária da conscin; as atividades do infante; as peripécias do adolescente; o porão incontrolado; as 

estratégias de autodefesa; o refinamento da autocrítica; a exigência intransigente; a estagnação da 

autoimagem; os trejeitos insuspeitos; a reincidência das confluências; a repetição dos contrafluxos 

internos; as autossabotagens; as autoilusões; a extrapolação dos limites da heterocrítica; a pontua-

ção específica da autoconsciencioterapia; o ponto crítico do autenfrentamento. 

 

Parafatologia: a recalcitrância temperamental ao longo da seriéxis; a autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático ante as tendências temperamentais; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal alertando situações automiméticas; o autorreconhecimento seriexológico 

por meio do feitio recalcitrante; a reincidência do hábito retrocognitivo; a autocrítica remissiva 

quanto aos nós górdios interexistenciais; as interconexões pensênicas entre a obra escrita e o seri-

exólogo; a ativação da tela mental retromnemônica pela autocognição; os dejaísmos ideativos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo motivação pessoal–expressão comportamental; o siner-

gismo valores pessoais–atitudes individuais; o sinergismo pensene sadio–ação assistencial; o si-

nergismo autorreflexão-autorrenovação; o sinergismo autodiagnose-autoconsciencioterapia;  

o sinergismo índole identitária–microuniverso consciencial. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autorrecupe-

ração de cons magnos; o princípio do continuísmo existencial; o princípio da cosmoeticidade;  

o princípio do holocarma; o princípio da autoincorruptibilidade cosmoética; o princípio da atra-

ção dos afins. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta do pesquisa-

dor interseriexológico. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria do 

neoparadigma consciencial; a teoria da terapia de vidas passadas. 

Tecnologia: a técnica da releitura autobiográfica; a técnica da autanálise bibliográfica; 

a técnica da pesquisa retrobiográfica; a técnica do espelhamento; a técnica do levantamento me-

tabiográfico; as técnicas autoconsciencioterápicas; as técnicas da Conscienciometrologia. 

Voluntariologia: a pesquisa independente dentro do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsí-

quica; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da 

Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Retrocognici-

ologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio In-

visível da Autoconscienciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisí-

vel da Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito das autorreflexões retrobiográficas; o efeito laçada das assinaturas 

pensênicas; os efeitos da pensenidade renitente; o efeito evolutivo da identificação do tempera-

mento recalcitrante; o efeito profilático ante as tendências automiméticas; o efeito calibrador do 

código pessoal de Cosmoética; o efeito da autocosmovisão pessoal. 

Neossinapsologia: as retrossinapses identificadas e reestruturadas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); os ciclos antievolutivos determina-

dos pelos limites autoimpostos pela recalcitrância. 

Enumerologia: a índole artística; a índole científica; a índole filosófica; a índole instinti-

va; a índole intelectiva; a índole literária; a índole política. 

Binomiologia: o binômio irritabilidade-teimosia; o binômio autoconscienciometria-re-

troconscienciometria; o binômio índole-caráter; o binômio perfil temperamental–estilo de vida; 

o binômio Ideologia-Priorologia; o binômio autoconscientização-autorretrocognição; o binômio 

temperamento-caráter. 

Interaciologia: a interação rememoração reincidente–materpensenidade inconsciente;  

a interação colérico-fleumático-melancólico-sanguíneo; a interação Curso Intermissivo (CI)–re-

cin–neoproéxis. 

Crescendologia: o crescendo ética pessoal–moral coletiva; o crescendo identificação 

da palavra ou ideia afim–rememoração da imagem ou episódio pretérito; o crescendo persistên-

cia-determinação-autabsolutismo. 

Trinomiologia: o trinômio retrossoma-psicossoma-neossoma; o trinômio temperamen-

tal estrutura–funcionamento–interação; o trinômio estilo-aparência-impressão; o trinômio cica-

triz retrossomática–vinco ideativo–gatilho retrocognitivo; o trinômio identidade-paraidentidade- 

-retroidentidade; o trinômio Holobiografologia-Temperamentologia-Autocogniciologia. 

Polinomiologia: o polinômio autorreflexão-autorreconhecimeto-autorreciclagem-aute-

volução. 
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Antagonismologia: o antagonismo ponderação / impaciência; o antagonismo introver-

são / extroversão; o antagonismo perseverança / teimosia; o antagonismo sociabilidade / soleda-

de; o antagonismo sobriedade / jocosidade; o antagonismo large / miserê; o antagonismo disci-

plina / rebeldia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autodeterminação confundir-se com a teimosia; o pa-

radoxo da manifestação de traços contrastantes no perfil temperamental pessoal. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da interprisão grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei da ação  

e reação; a lei do retorno; as leis da ressomática; a lei da atração mútua; a lei do restringimento 

intrafísico. 

Filiologia: a mnemofilia; a autanaliticofilia; a bibliofilia; a grafofilia; a autopesquisofi-

lia; a lucidofilia; a gesconofilia. 

Fobiologia: as imaturidades alimentando o medo do próprio passado. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da expectativa frustra; a síndro-

me de Gabriela. 

Maniologia: a profilaxia da nostomania. 

Mitologia: o mito das recins quânticas por meio das autorretrocognições. 

Holotecologia: a retrocognoteca; a holomnemoteca; a lexicoteca; a consciencioteca;  

a cognoteca; a estiloteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Autevoluciologia; a Autoconscienciome-

trologia; a Automemoriologia; a Holomnemossomatologia; a Retrocogniciologia; a Seriexologia; 

a Perfilologia; a Holobiografologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o duplista; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o tene-

pessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o sistemata; o verbetógrafo; o biógra-

fo; o biografado. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciote-

rapeuta; a duplista; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a te-

nepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a verbetógrafa; a bió-

grafa; a biografada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens seriexologus; o Homo 

sapiens autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo 

sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens conscientiometra. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recalcitrância temperamental traforista = a resiliência e resistência para 

suportar os estressamentos evolutivos; recalcitrância temperamental trafarista = a relutância e re-

pugnância ante as reciclagens impostas pela autevolução. 

 

Culturologia: a cultura da boa temperança; a cultura da Seriexologia; a cultura da Au-

tocogniciologia; a cultura do continuísmo consciencial. 
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Tipologia. Com base na Biografologia, é possível reconhecer, em ordem alfabética, ao 

menos estas 10 formas de manifestações conscienciais e fontes úteis à detecção do temperamento 

recalcitrante: 

01.  Afetividade: afago; candura; concessão; entendimento; generosidade; sorriso; em-

patia. 

02.  Atividades: leituras; pesquisas; viagens; profissão; lazer; esportes; hábitos rotinei-

ros. 

03.  Comunicabilidade: debate; interlocução; criticidade; intercompreensão; disse-me- 

-disse; fuxico; fofoca. 

04.  Convivialidade: discrição; indiscrição; intromissão; cotidianidade; cumprimentos; 

favores. 

05.  Emocionalidade: compaixões; melindres; caprichos; vitimizações; salvacionismo; 

mágoas; lamúrias. 

06.  Escrita: análise-síntese; concisão; clareza; elucidação; floreio; métrica; argumenta-

ção. 

07.  Expressividade: autenticidade; coerência; fidalguia; apatia; fuga; rudeza; esno-

bismo. 

08.  Intimidade: abnegação; reflexões; depressões; isolamento; repressões; intimidação. 

09.  Pensenidade: materpensene; ortopensenidade; evoluciopensenidade; retropenseni-

dade; mimeticopensenidade; oniropensenidade; nosopensenidade; patopensenidade. 

10.  Sociabilidade: ajuda mútua; senso coletivo; solidariedade; acolhimento; apazigua-

mento; hipocrisia; demagogia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a recalcitrância temperamental, indicados para a expansão 

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

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autobagagem  holobiográfica:  Holobiografologia;  Neutro. 

03.  Autoconscientização  seriexológica:  Autolucidologia;  Homeostático. 

04.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

05.  Biografologia:  Proexologia;  Neutro. 

06.  Bom-caráter:  Temperamentologia;  Homeostático. 

07.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Indício  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

09.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

10.  Personalidade  consecutiva:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Prospecção  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

12.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

13.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14.  Seriexometria:  Holobiografologia;  Neutro. 

15.  Síntese  caracterial:  Perfilologia;  Neutro. 

 

A  RECALCITRÂNCIA  TEMPERAMENTAL  TRANSPARECE,  
CATEGORICAMENTE,  NA  REINCIDÊNCIA  DOS  ASPECTOS  

CONSCIENCIAIS  PECULIARES  E  IDIOSSINCRÁTICOS  MAIS  

SALIENTES  NA  EVOLUÇÃO  DA  PERSONALIDADE  HUMANA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou os traços conscienciais mais recalci-

trantes presentes na atual existência? Qual a extensão da cosmovisão pessoal desenvolvida quanto 

ao próprio nível de recalcitrância temperamental? 

 
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 Internacio-
nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 51, 52, 184, 188 e 200. 

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 microbio-
grafia; 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 63, 170 e 298. 
 

Webgrafia  Específica: 

 
1.  Cerro, Sandra Maria; Los Temperamentos Hipocráticos; Artigo; 5 enus.; 5 ilus.; 1 tab.; 1 website; disponí-

vel em: <http://www.sandracerro.com/files/Articulos/artic-teorias/Hipocraticos.pdf>; acesso em: 26.11.12. 

2.  Martinho, Maurício Möller.; Avaliação da Apresentação Fenotípica Comportamental do Autismo em 

uma Amostra de Famílias de Crianças Autistas em Porto Alegre e Região Metropolitana; Dissertação de Mestrado; 120  

p.; 29 abrevs.; 9 enus.; 156 refs.; 7 anexos; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Faculdade de Medicina; Pro-

grama de Pós-Graduação em Ciências Médicas: Pediatria; Porto Alegre, RS; 2004; disponível em: <http:// www.-
lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3443/000400664.pdf?sequence=1>; acesso em 12.02.12. 

3.  Moreira, Daniel Fuentes; Jogo Patológico: Análise por Neuroimagem, Neuropsicológica e de Perso-

nalidade; Dissertação de Mestrado; 134 p.; 3 tabs.; 130 refs.; 1 anexo; USP; Faculdade de Medicina; Fisiopatologia 
Experimental; São Paulo, SP; 2004; disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5160/tde-04082005-

092215/pt-br.php>; acesso em: 14.02.12. 

4.  Ortet, Generós; et al.; The Underlying Traits of the Karolinska Scales of Personality (KSP); Artigo; 
European Journal of Psychological Assessment; Trimestral; V. 18; N. 2; August, 2002; páginas 139 a 148; disponível em: 

http://www.researchgate.net/publication/222152813_Underlying_traits_of_the_Karolinska_Scales_of_Personality(KSP)>; 

acesso em: 07.02.12. 
5.  Rothbart, Mary K.; & Mauro, Jennifer Alansky.; Questionnaire Approaches to the Study of Infant 

Temperament; University of Oregon; 1 enu.; 2 tabs.; 49 refs.; In: Fagen, J.W. & Colombo, J. (Eds.), Individual Dif-

ferences in Infancy: Reliability, Stability, and Prediction; Erlbaum; Hillsdale, NJ; USA; 1990; páginas 411 a 429; dis-
ponível em: <http://www.bowdoin.edu/~sputnam/rothbart-temperament-questionnaires/cv/publications/pdf/1990_Questi 

onnaire%20appr%20to%20infant%20temp_Rothbart-Mauro.pdf>; acesso em 19.02.12. 

6.  Soldado, Fabíola A.; Temperamento Emocional e Afetivo e Tabagismo em uma Grande Amostra; 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Biociências, Programa de Pós-Graduação em 

Biologia Celular e Molecular; Dissertação de Mestrado; 26 abrevs.; 2 tabs.; 53 refs.; 1 anexo; Porto Alegre, RS; 2009; 

disponível em: <http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2269>; acesso em 28.03.12. 

 

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

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O recalque intelectual é o ato ou efeito de a conscin intermissivista, ho-

mem ou mulher, reprimir, conter ou anular a manifestação intelectual, sendo afetada no autode-

sempenho mentalsomático, ficando deslocada do grupo evolutivo e atrasando, assim, a produção 

intelectual e a megagescon. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; repetição; 

reforço; intensificação; oposição; repulsa”. O termo calcar vem do mesmo idioma Latim, calcare, 

“pisar; andar sobre qualquer coisa; comprimir pisando; apertar”. Apareceu no Século XII. A pala-

vra recalque surgiu em 1881. O vocábulo intelectual procede também do idioma Latim, intellec-

tualis, “relativo à inteligência; intelectual”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Repressão intelectiva. 02.  Inibição intelectual. 03.  Restrição inte-

lectual. 04.  Amordaçamento intelectivo. 05.  Acanhamento intelectivo. 06.  Castração intelectual. 

07.  Autolimitação intelectual. 08.  Brida intelectual. 09.  Acovardamento intelectual. 10.  Supres-

são intelectual. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo recalque: 

maxirrecalque; minirrecalque; recalcabilidade; recalcação; recalcada; recalcado; recalcador; 

recalcadora; recalcadura; recalcamento; recalcante; recalcar; recalcável. 

Neologia. As duas expressões compostas minirrecalque intelectual e maxirrecalque inte-

lectual são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Expansão intelectual. 02.  Confiança intelectual. 03.  Desembaraço 

intelectual. 04.  Audácia intelectual. 05.  Extroversão intelectual. 06.  Intelectualidade cosmoética. 

07.  Destimidez intelectual. 08.  Inteligência comunicativa. 09.  Intelectualidade interassistencial.  

10.  Expressão intelectual. 

Estrangeirismologia: o dolce far niente intelectivo; o link com a paraprocedência pes-

soal facilitador da autossuperação do recalque intelectual; o denksehwäche autoimposto. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às emocionalidades. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da repressão; o holopensene pessoal da irraciona-

lidade; o holopensene pessoal do derrotismo; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: o recalque intelectual; o complexo de inferioridade intelectual; o autoderrotis-

mo prematuro diante do trabalho intelectual; o medo de errar; o drama passado manifesto ainda 

hoje; a autoindulgência intelectual; a qualificação intelectual irresponsável; a inatividade mental-

somática; a paralisia intelectual; a inação intelectual; o hermetismo intelectual; as oportunidades 

perdidas; o egão; a negação das próprias qualidades mentais; a despriorização; a autocensura inte-

lectiva; o bloqueio expositivo; a parada mentalsomática; o freio às capacidades e potencialidades 

reais intelectivas; a ação inibitória da intelectualidade aplicada de modo permanente com conse-

quências na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a restrição voluntária das faculdades intelectuais; os 

mecanismos de defesa do ego (MDEs); a intelectualização patológica; a ausência de equilíbrio 

intelectual; o subnível mentalsomático; os megatrafares fixados; o trafal da exposição intelectual; 

o vácuo intraconsciencial; a acomodação mental nosográfica; a intelectualidade trancada; a intro-

versão patológica; a mentalsomática inerte da conscin medrosa; a hibernação mentalsomática; os 

sintomas derivados do recalque; os atributos conscienciais ociosos; a fuga intelectual; os travões 

intelectivos; o tumor emocional; o queloide psicossomático com raiz intelectual; a repercussão 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18926 

holossomática das gescons; as repercussões psíquicas mais ou menos graves do recalque; os origi-

nais engavetados; a obstrução intelectual; o trauma; o ferimento intelectual; a cicatriz; o nódulo;  

a sequela psicossomática; a inibição intelectual abordada pela Psicanálise; o recalque intelectual 

já manifestado e identificado na infância; o mentalsoma atrofiado por falta de uso; a culpa; a me-

lin; o incompléxis; a melex; a importância da reviravolta comportamental para a superação do re-

calque intelectual; a relevância do acerto grupocármico na autocura do recalque. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as seque-

las passadológicas expressas no neo-holossoma; as intrusões extrafísicas obnubiladoras; a para-

psicose pós-dessomática; as repercussões extrafísicas do recalque. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo promovido pelo amparo de função nos empreendimentos 

mentaissomáticos; o sinergismo intelectivo; o sinergismo consciencial; o sinergismo apuro inte-

lectual–precisão técnica; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o si-

nergismo proexológico dos trafores; o sinergismo patológico recalque intelectual–regressão evo-

lutiva. 

Principiologia: o princípio da autevolução reduzir as limitações cognitivas quanto ao 

Cosmos; o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da evolu-

ção permanente; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da prioridade com-

pulsória (PPC) aplicado diariamente; o princípio da autocrítica cosmoética. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da autossuperação 

evolutiva; a teoria dos gargalos; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do autodiscerni-

mento multidimensional; a teoria da exposição cognitiva; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da recin; as técnicas conscienciométricas; a técnica da priori-

zação do mais relevante; as técnicas de autodesassédio; a técnica de evitação da apriorismose;  

a técnica do aquecimento neuronal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cons-

cienciometrologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Holomatu-

rologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia; o Colégio 

Invisível da Parassociologia. 

Efeitologia: os efeitos nocivos do recalque intelectual; os efeitos negativos dos recal-

ques no desempenho proexológico; os efeitos da covardia evolutiva; os efeitos paralisantes do 

medo de errar; os efeitos das expectativas frustradas; o efeito nefasto do não uso da intelectua-

lidade; a confluência dos efeitos mentaissomáticos; os efeitos seriexológicos das obras escritas 

no passado; os efeitos seriexológicos das oratórias no passado. 

Neossinapsologia: as parassinapses próprias das retrovivências; as neossinapses surgi-

das após os autenfrentamentos contínuos. 

Ciclologia: o ciclo das oportunidades evolutivas desperdiçadas (a condição da persona-

lidade com recalque perante o autodesenvolvimento intelectual e assistencial). 

Enumerologia: o ato de passar desapercebido; o ato de deixar para amanhã; o ato de ti-

rar o corpo fora; o ato de se omitir; o ato de se reprimir; o ato de não se valorizar; o ato de se de-

preciar. 

Binomiologia: o binômio Paragenética-Genética; o binômio autoperdoamento-hetero-

imperdoamento; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio conscin intelectual– 

–amparo erudito; o binômio vontade-decisão; o binômio recebimentos-retribuições; o binômio 

vida-oportunidade. 

Interaciologia: a interação desprezo-culpa. 
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Crescendologia: o crescendo patológico traumas marcantes–irresponsabilidades inter-

conscienciais; o crescendo patológico recalque-melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio adinamia existencial–anorexia intelectual–castração cogni-

tiva; o trinômio patológico obsessão–ideia fixa–repressão; a autossuperação íntima do trinômio 

patológico medo–culpa–recalque intelectual. 

Polinomiologia: o polinômio trauma–travão–recalque–recesso evolutivo; o polinômio 

emoções miméticas–posicionamento ultrapassado–comportamento contraproducente–autexpres-

são estagnada; o polinômio homeostático racionalidade-logicidade-prioridade-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo sobreposição mentalsomática / recalque intelectual; 

o antagonismo desembaraço intelectual / fechadismo intelectual; o antagonismo travão inte-

lectual / abertura intelectual; o antagonismo reação / ação; o antagonismo estigma / liberação. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin superdotada poder não abrir a boca; o para-

doxo da conscin intelectualizada não produzir obra escrita. 

Politicologia: a discernimentocracia; a cognocracia; a recexocracia; a proexocracia;  

a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do menor esforço evolutivo. 

Filiologia: a intelectofilia; a mentalsomatofilia; a cognofilia; a raciocinofilia; a retrofilia; 

a comunicofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a raciocinofobia; a psicofobia; a parapsicofobia; a sociofobia;  

a xenofobia; a intelectofobia. 

Sindromologia: a síndrome do recalque; a síndrome da baixa autestima intelectual, so-

frida por mulheres devido ao processo sociocultural. 

Maniologia: a autassediomania; a subcerebromania. 

Holotecologia: a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a lexicoteca; a proexoteca; a con-

flitoteca; a psicossomatoteca; a ressomatoteca; a regressoteca; a retrocognoteca; a discerni-

mentoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicopatologia; a Psicossomatologia; a Psicolo-

gia; a Psiquiatria; a Nosografia; a Desviologia; a Passadologia; a Autassediologia; a Perdologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o recalcado; o trancadão; o fechadão; o intermissivista inadaptado;  

o retomador de tarefa; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ataca-

dista 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 reedu-

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

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

sador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

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

 

Femininologia: a recalcada; a trancadona; a fechadona; a intermissivista inadaptada;  

a retomadora de tarefa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesqui-

sadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens timidus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens in-

communicabilis; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens illuci-

dus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scriptor;  

o Homo sapiens divulgator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrecalque intelectual = a manifestação reprimida esporádica, tempo-

rária, corrigida a tempo de consecução da proéxis; maxirrecalque intelectual = a privação, inibi-

ção, mutilação e castração continuada dos processos intelectivos e mentaissomáticos, durante toda  

a vida da conscin. 

 

Culturologia: a cultura do recalque; a cultura patológica da dramatização; a cultura da 

autovitimização. 

 

Agravantes. Entre os possíveis agravantes do recalque intelectual destacam-se, por 

exemplo, estes 8, dispostos na ordem alfabética: 

1.  Doenças. As afecções podendo levar a pessoa a focar nas limitações, gerando baixa 

autestima intelectual, ao modo da dislexia, hiperatividade ou depressão. 

2.  Educação severa. A rigidez educacional podendo ser responsável pelas repressões ou 

comportamentos transgressores na idade adulta. 

3.  Maus-tratos físicos e / ou sexuais. As submissões, privações ou castigos excessivos 

podendo travar e traumatizar gravemente a conscin. 

4.  Orgulho. A manifestação do egão podendo impedir a consciência de se expor intelec-

tivamente. 

5.  Preguiça. A acomodação mental paralisando a produção intelectual. 

6.  Repressão afetiva. A repressão afetiva sofrida na infância podendo se manifestar na 

adultidade e levar a autoculpas e autexigências patológicas. 

7.  Repressão social das mulheres. A repressão histórica da Sociedade à intelectualida-

de feminina podendo gerar travões nos desempenhos mentaissomáticos. 

8.  Retrotrauma intelectual. A exposição de ideia, em forma oral ou escrita, posterior-

mente criticada ou ridicularizada, podendo gerar inseguranças e medos intelectuais. 

 

Terapeuticologia. Sobre a ótica da Consciencioterapia, objetivando curar os estigmas 

mentaissomáticos, pode ser aplicada como terapia a manutenção do foco na capacidade intelec-

tiva e não nas incapacidades e inseguranças, de modo a aumentar a autestima intelectual da 

conscin. 

 

VI.  Acabativa 
 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o recalque intelectual, indicados para a expansão das 

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

01.  Abandonador:  Autopriorologia;  Neutro. 

02.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

03.  Autoindulgência  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

04.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Drama:  Dramatologia;  Neutro. 

07.  Eunuco  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

08.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Inatividade  intelectual:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 
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10.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Reclusão  voluntária:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

13.  Sobreposição  mentalsomática:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Traumatismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  RECALQUE  INTELECTUAL  É  MANIFESTAÇÃO  DE  BA- 
SE  PSICOSSOMÁTICA,  DERIVADO  DA  FALTA  DE  AUTEN-
FRENTAMENTO  E  DE  TRAUMAS  PASSADOS  DA  CONSCI-
ÊNCIA,  AINDA  SENTINDO  O  PRÓPRIO  EGO  AMEAÇADO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é pessoa recalcada intelectualmente? Já conside-

rou as repercussões seriexológicas desse comportamento? Quais providências vem aplicando para 

a superação do recalque intelectual? 

 

L. S. 
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R E C A T O    E V O L U T I V O  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O recato evolutivo é a diminuição do contato direto com os componentes 

do círculo de relações sociais ociosas, capaz de permitir à conscin vivenciar experiências parapsí-

quicas de natureza diversa com número maior de conscins e consciexes, a partir de trabalhos inte-

rassistenciais engajados, elevando o nível de relacionamentos interconscienciais intrafísicos para 

novo patamar. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo recato vem do idioma Latim, recautum, e este de recaptare “re-

cear; encobrir; ocultar”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, 

evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apare-

ceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Recato interassistencial. 2.  Cautela parassocial. 3.  Ponderação inter-

pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo recato: reca-

tada; recatado; recatador; recatadora; recatamento; recatar. 

Neologia. As 3 expressões compostas recato evolutivo, recato evolutivo elementar e re-

cato evolutivo superior são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Autexposição antievolutiva. 2.  Acanhamento. 3.  Eremitismo. 4.  Ti-

midez. 5.  Envergonhamento. 6.  Recacho. 7.  Hollow profile. 8.  Celebridade. 

Estrangeirismologia: a joie de vivre. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao interrelacionamento social. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Recato gera 

reflexão. 

 

II.  Fatuística 

 

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

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

sociopensenes; a sociopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os homopensenes; a ho-

mopensenidade. 

 

Fatologia: o recato evolutivo; os contatos sociais e parassociais; a reflexão sobre a ação; 

a evitação do estupro evolutivo; o ato de ir ao encontro do assistido; o ato de recuar na hora certa; 

a conscin solitária no meio da multidão; a compreensão do momento evolutivo; a compreensão do 

contexto evolutivo; a ausência de lamúrias; a prontidão assistencial; as noites bem dormidas; o re-

catamento atento; o desinteresse pelo fútil; o desinteresse pelo inútil; o posicionamento íntimo;  

o posicionamento social; o corte das amizades ociosas; a valorização das amizades produtivas;  

a evitação do fazer média; a evitação das homenagens; o trabalho silencioso; o egocídio; o início 

rudimentar do anonimato; o solilóquio mental; as anotações pessoais; a tenepes; o abertismo  

e o exemplarismo da exposição da vida pessoal; a modéstia; o avesso da politicagem eleitoreira;  

o maxifraternismo social; o foco de atuação; o limite da atuação intrafísica; a estruturação da per-

sonalidade; a opinião pública; a autorganização máxima; a interlocução ascendente; a interlo-

cução descendente; o atraso de vida; a gradação dos níveis de recato; o vislumbre da proéxis;  

o temperamento conciliador; a vivência da paradiplomacia; o ato de recatar para melhor assistir;  

o aprimoramento da força presencial; a autossegurança; o autoparapsiquismo lúcido; o contato 

com a paraprocedência; a autestima elevada; o saldo positivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 
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Parafatologia: o domínio do estado vibracional (EV) profilático; a bioenergética regran-

do a vida pessoal; a compreensão parassociológica; o Curso Intermissivo (CI); a referência extra-

física em sobreposição à referência intrafísica; o relacionamento íntimo com o amparo de função. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo promovido pelo amparo de função nas relações interpes-

soais visando à assistência; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo existencial a partir 

da priorização evolutiva; o sinergismo da maxifraternidade vivenciada; o sinergismo ampara-

dor-assistente; o sinergismo egocídio cosmoético–assistência interconsciencial; o sinergismo 

atuação-silêncio. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de desejar acon-

tecer o melhor para todos; o princípio do máximo respeito ao maior número de consciências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da autonomia pela in-

tegração. 

Tecnologia: a técnica do recatamento reflexivo; a técnica da tenepes; a técnica da vi-

vência do binômio admiração-discordância. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório 

conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscien-

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

ética. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos do egocídio cosmoético; os efeitos evolutivos da com-

preensão do microuniverso alheio; os efeitos das atitudes paradiplomáticas. 

Neossinapsologia: as novas posturas exigindo novas sinapses; as neossinapses forma-

das a partir da reconciliação; as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo dos relacionamentos intrafísicos 

e extrafísicos. 

Binomiologia: o binômio fala-pensamento; o binômio silêncio assistencial–compreen-

são implícita; o binômio projetabilidade lúcida (PL)–vida cotidiana. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando. 

Crescendologia: o crescendo ser antissocial–ser social ativo–ser social alerta. 

Trinomiologia: o trinômio pensamento-fala-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo euforin obnubiladora / recato autesclarecedor; o an-

tagonismo amizade ociosa / distância produtiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de se sentir só em meio à multidão. 

Politicologia: a democracia pura; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do maior esforço aplicada  

à tares. 

Filiologia: a comunicofilia; a criteriofilia; intelectofilia. 

Fobiologia: a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro. 

Holotecologia: a socioteca; a politicoteca; a comunicoteca; a assistencioteca; a egoteca; 

a conflitoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Parassociologia; a Politicologia; a Grupocarmo-

logia; a Paradoxologia; a Homeostaticologia; a Holopensenologia; a Conviviologia; a Sociologia;  

a Antropologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a isca humana interassistencial; o grupúsculo evolutivo. 

 

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

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

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

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

educador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o paratertu-

liano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o recata-

do evolutivo. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a para-

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

catada evolutiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens 

reflexivus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens autocriticus;  

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens fraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recato evolutivo elementar = o do pré-serenão vislumbrando os primei-

ros passos da libertação grupocármica; recato evolutivo superior = o do evoluciólogo respeitan-

do, nos mínimos detalhes, o nível evolutivo dos compassageiros evolutivos. 

 

Culturologia: a cultura da postura paradiplomática. 

 

Ermitão. Figura conhecida na História pela peculiaridade do isolamento social, o ere-

mita ou ermitão é ser antissocial, representando postura contrária em comparação ao recatado 

evolutivo. O cenobita é outro adjetivo para tal personalidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o recato evolutivo, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Abstencionismo  consciencial:  Proexologia;  Nosográfico. 

02.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

05.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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07.  Cabotinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Crise  pessoal:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Defasagem  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

13.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

14.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

15.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

O  RECATO  EVOLUTIVO  É  CONDIÇÃO  RELEVANTE 
NO  DESENVOLVIMENTO  CONSCIENCIAL  PREDISPONDO 

A  CONSCIN  LÚCIDA  A  EXERCITAR  A  INTERASSISTENCIA-
LIDADE  E,  AO  MESMO  TEMPO,  ABRIR  MÃO  DO  EGÃO. 

 

Questionologia. Qual nível de recato evolutivo você, leitor ou leitora, vivencia hoje? Já 

é possível abrir mão de amizades estagnadoras em prol da interassistencialidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2007; páginas 28, 35, 55, 177, 179, 187, 188, 275, 484, 546, 781, 983 e 990. 

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.; 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 661, 768, 836, 848, 894 e 1.018. 

 

P. M. 
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R E C E I T U Á R I O    D E    V E R B E T E S  
( T A R I S T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O receituário de verbetes é o conjunto de prescrições constituídas por gru-

po de entradas da Enciclopédia da Conscienciologia para impulsionar as autopesquisas teáticas 

da conscin, homem ou mulher, recém-chegada ao universo da Neociência Conscienciológica, ob-

jetivando a remissão das próprias patologias ou a qualificação das potencialidades pessoais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo receituário provém do idioma Latim, receptus, “ação de se reti-

rar”. Surgiu em 1789. O termo verbo deriva igualmente do idioma Latim, verbum, “palavra, vocá-

bulo, 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.  Conjunto de prescrições de verbetes. 2.  Receituário verbetológico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo receita: re-

ceitada; receitado; receitante; receitar; receitário; receituário. 

Neologia. As 3 expressões compostas receituário de verbetes, receituário básico de ver-

betes e receituário avançado de verbetes são neologismos técnicos da Taristicologia. 

Antonimologia: 1.  Indicação de único verbete. 2.  Seção Remissiologia. 

Estrangeirismologia: o approach técnico inicial; o evolutionary pacemaker. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade grupal. 

Coloquilogia: a mão na roda; o ato de encurtar o caminho; o ato de oferecer o caminho 

mais curto; a sopa no mel; o ato de dar de mão beijada; o caminho das pedras. 

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

tema: 

1. “Prescriciologia. Quando você estiver com muito problema, escreva, faça artigo so-

bre o tema e mande o problema embora. Se você estiver muito preocupado a respeito de alguém, 

estude aquela personalidade. Amanhã, se precisar, dê a análise para a pessoa amiga. Há verbetes 

que podem ser a cara da pessoa. Há quem faça a prescrição assistencial dos verbetes da Enciclo-

pédia da Conscienciologia”. 

2. “Viver. Viver: megaprescrição eterna”. 

 

Filosofia: o Pragmatismo; o Calculismo Cosmoético; o Megafraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; o holopensene carregado no pen 

do pensene; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; 

o holopensene pessoal da autocognição cosmovisiológica sadia; a autopensenização interassisten-

cial; o holopensene coletivo da Enciclopediologia. 

 

Fatologia: o receituário de verbetes; o serviço de atendimento ao intermissivista inician-

te na autopesquisa; a receptividade tarística ao recém-chegado à Conscienciologia; o propósito re-

educativo dos verbetes; os grupos de verbetes-remédio; a identificação objetiva dos problemas 

pessoais do assistido; a busca pelos verbetes apropriados; o conjunto de verbetes convergentes;  

a leitura reflexiva dos verbetes do receituário; a complementação dinâmica do receituário de ver-

betes; a abrangência dos diferentes vieses para cada assunto; a subjetividade intelectual; a objeti-

vidade na autopesquisa; a vontade de reciclar; a vontade de melhorar-se; a propriedade reciclogê-

nica dos verbetes; o fato de para cada patologia existir grupo de verbetes antídotos; a capacidade 

de os verbetes incitarem a autocuroterapia; a facilitação para o novato na Conscienciologia; o fato 
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de o receituário de verbetes poder ser empregado a favor da autopesquisa de qualquer conscin in-

teressada no autoconhecimento; o manancial de verbetes auxiliando a reciclagem específica; o ato 

de oferecer o caminho plausível da solução à conscin; a aceleração autopesquisística; as indica-

ções de verbetes pontuais às necessidades de autaprimoramento intraconsciencial; a proposição 

sadia de ultrapassar os próprios limites; o autodesassédio mentalsomático; a contrapartida da En-

ciclopédia da Conscienciologia imprimindo rapidez nas autorrenovações aos intermissivistas in-

teressados. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo 

empregado na indicação de verbetes oportunos ao intermissivista recém-chegado; o trabalho con-

junto com a equipe de amparadores extrafísicos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os 

acoplamentos energéticos desvendando a psicosfera do assistido; o suporte para remoção de tra-

ços-fardos multimilenares; a assimilação simpática indicando a terapêutica; a proposição do de-

senvolvimento parapsíquico; o favorecimento do extrapolacionismo existencial; a recuperação de 

megacons; as retrocognições multisseculares; o rapport com a paraprocedência intermissivista. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo compreensão da Conscienciologia–potencialização da 

autevolução; o sinergismo conscienciólogos assistentes veteranos–intermissivistas recém-che-

gados; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva; o sinergismo descrenciológico 

autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo entre os grupos 

de prescrições do receituário de verbetes; o sinergismo receituário de verbetes–dicionário da Re-

missiologia; o sinergismo estudo formal–autodidatismo contínuo. 

Principiologia: o princípio da aceleração evolutiva possível; o princípio de para tudo 

ter solução; o princípio cosmoético do empenho pela promoção do melhor para todos; o princí-

pio da descrença (PD). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) qualificando o teor da atratividade 

materpensênica grupal. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE) substanciando o aproveitamento te-

ático do intermissivista na incursão à Enciclopédia da Conscienciologia. 

Tecnologia: a técnica da seleção do prioritário; a técnica da associação dos verbetes 

por temas afins; a técnica do agrupamento dos verbetes pela especialidade; a técnica da prescri-

ção verbetográfica; as técnicas conscienciológicas aplicadas à evolução consciencial; a vivência 

da técnica da autavaliação evolutiva pela leitura reflexiva dos verbetes da Enciclopédia da Cons-

cienciologia; as técnicas de viver otimizando a evolução consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado na recepção aos recém-chegados à Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexo-

logia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico 

do EV; o laboratório conscienciológico grupal Tertuliarium; a Enciclopédia da Conscienciologia 

abastecendo as autopesquisas do labcon pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível dos 

Intermissivistas. 

Efeitologia: a tares eficiente enquanto efeito da usabilidade adequada do receituário de 

verbetes; o efeito acelerativo das reciclagens pessoais; o efeito da técnica da circularidade enci-

clopédica na apreensão apurada das próprias necessidades conscienciais; a autoconscientização 

multidimensional (AM) como efeito das autopesquisas verbetográficas alicerçadas no paradig-

ma consciencial; a exaustividade verbetográfica propiciando o efeito evolutivo no autopesquisa-

dor; o efeito dos estudos verbetográficos na renovação da mundividência pessoal; o efeito home-

ostático da recepção inclusiva à Conscienciologia. 

Neossinapsologia: a reviravolta nas sinapses mediante os conceitos impactantes explo-

rados no confor verbetográfico favorecendo a criação de neossinapses. 
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Ciclologia: o ciclo evolutivo tacon-tares; o ciclo medição-avaliação-intervenção; o ci-

clo oferta-demanda; o ciclo leitura-reflexão-compreensão; o ciclo análise exaustiva–sistematiza-

ção lógica–síntese refletida; o ciclo recin intermissiva–recin intrafísica dinamizando a autevolu-

ção; o ciclo assistido-assistente. 

Enumerologia: o receituário lucidogênico de verbetes; o receituário proexogênico de 

verbetes; o receituário recinogênico de verbetes; o receituário projeciogênico de verbetes; o re-

ceituário parapsicogênico de verbetes; o receituário despertogênico de verbetes; o receituário 

extrapolaciogênico de verbetes. 

Binomiologia: o binômio verbete-aula; o binômio ensino-pesquisa; o binômio fontifica-

ção verbetográfica–autopesquisa; o binômio banco de dados pessoais–banco de verbetes; o binô-

mio memória-autorganização; o binômio autavaliação–reperspectivação intelectual; o binômio 

teática-verbação. 

Interaciologia: a interação educação formal–autodidatismo ininterrupto. 

Crescendologia: o crescendo cultura-paracultura; o crescendo pesquisa-parapesquisa; 

o crescendo cognitivo simplicidade-complexidade. 

Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-intenção-decisão-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo automimese / autorrenovação; o antagonismo auto-

pesquisador teórico / autopesquisador teático; o antagonismo protagonista autevolutivo / refém 

de assediador; o antagonismo holopensene incentivador / holopensene desencorajador; o anta-

gonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo Descrenciologia / Aprio-

rismologia; o antagonismo mundividência enciclopédica / visão sectária. 
Paradoxologia: o paradoxo de o receituário de verbetes facilitar e, ao mesmo tempo, in-

duzir a teática do maior esforço nas autorreciclagens evolutivas da conscin. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a proexofilia;  

a raciocinofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a pesquisoteca; a mentalsomatoteca; a argumentoteca; a ciencioteca;  

a cognoteca; a teaticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Taristicologia; a Enciclopediologia; a Holomaturologia; a Para-

pedagogiologia; a Recexologia; a Autopesquisologia; a Autopriorologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista recém-chegado à Conscienciologia; o compassageiro 

evolutivo; o tertuliano; o teletertuliano; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidis-

sidente ideológico; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólo-

go; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o sistemata; o ver-

betólogo; o agente retrocognitor; o coadjutor do evoluciólogo. 

 

Femininologia: a intermissivista recém-chegada à Conscienciologia; a compassageira 

evolutiva; a tertuliana; a teletertuliana; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidis-

sidente ideológica; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a conviviólo-

ga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a sistemata; a verbe-

tóloga; a agente retrocognitora; a coadjutora do evoluciólogo. 
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Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens verbetologus; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapi-

ens autoperquisitor; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens taristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: receituário básico de verbetes = aquele contendo prescrição para supera-

ção de trafares ou trofores ociosos e preenchimento de trafais, evidentes na conscin recém-chega-

da à Conscienciologia; receituário avançado de verbetes = aquele contendo prescrição para a qua-

lificação de trafores, nem sempre autoconsciente para a conscin recém-chegada à Consciencio-

logia. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo assistencial cosmoético; a Multiculturologia 

Enciclopédica. 

 

Receituário. Com propósito da Prescriciologia, eis, a título de exemplo, 10 patologias  

e 10 atributos com os respectivos conjuntos de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia 

(Data-base: outubro, 2015), não excludentes, constituindo 2 tipos de receituário, básico e avança-

do, nessa ordem: 

 

A.  Receituário básico: 

01.  Amoralidade. Verbetes: Absurdo Cosmoético; Acriticismo; Amoralidade; Arrogân-

cia; Artimanha; Aulicismo; Autoconstrangimento Cosmoético Mínimo; Autodesrespeito; Auto-

pensenização Ilícita; Autoperdoador; Autovendagem; Cinismo; Conscin Manipuladora; Frivolida-

de Moral; Guia Desorientador; Linguagem Corruptora; Omnifrivolização; Parailicitude; Persona-

lismo; Satisfação Malévola; Sequenciamento Imoral; Síndrome da Dominação. 

02.  Assedialidade. Verbetes: Assedin; Assédio Bioquímico; Assédio Escolar; Assistido 

Insatisfazível; Autassédio; Autassédio Latente; Autoficção; Autotortura; Bagulho Autopensênico; 

Buraco Negro Consciencial; Chulopensenidade; Congressus Subtilis; Consréu Estelar; Fascínio 

pelo Grotesco; Felicidade Patológica; Heterassédio; Holopensene Perversor; Inspiração Baratros-

férica; Interassedialidade; Nosopensene; Parêntese Patológico; Patopensene; Síndrome da Absti-

nência da Baratrosfera; Superestimação Pontual. 

03.  Autorrepressão. Verbetes: Acanhamento; Alienação; Anacronismo; Ansiedade; 

Apriorismose; Autestigmatização; Autocastração; Autoinsegurança; Autorregressismo; Autoviti-

mização; Canga Tribal; Conscin Mal Resolvida; Consciência Literal; Credulidade; Efeito da Re-

pressão; Escapismo; Fechadismo Consciencial; Força do Atraso; Gurulatria; Idolatria; Ilogicida-

de; Inautenticidade; Simploriedade; Tirania. 

04.  Conflitividade. Verbetes: Ajudante de Algoz; Autoconflito; Autoconflito Invexoló-

gico; Conflituosidade; Confronto Sociológico; Corrida Armamentista; Desafeição; Drama de 

Consciência; Incivilidade; Inconvivialidade; Inquietação Aversiva Autocogniciofóbica; Lastro 

Subumano; Prurido Consciencial; Possessividade; Racismo; Rota de Colisão; Sarcasmo; Sede de 

Poder; Tirania; Trinômio Arrogância-Competição-Ostentação. 

05.  Decidofobia. Verbetes: Abstencionismo Consciencial; Achismo; Acrasia; Anorexia 

Decisória; Antropolatria; Autoindisposição; Autômato Humano; Comodismo Piegas; Conscin 

Monoideica; Conscin Multívola; Decidofobia; Dependência; Inatividade Intelectual; Megarretro-

cesso; Mesméxis; Mirmídone; Pendência; Porão Consciencial; Travão; Vácuo Cosmoético. 

06.  Desatenção. Verbetes: Antirretilinearidade Consciencial; Aparvalhamento Bovino; 

Aterrissagem Forçada; Autodispersividade; Autovigilânica Ininterrupta; Consciência Retardatá-

ria; Conscin Displicente; Desvio da Atenção; Detalhismo; Equívoco; Erro Sutil; Esquecimento 

Trágico; Generalização Autassediante; Hipomnésia; Parapsiquismo Despercebido; Prejuízo Sor-

rateiro; Subconsciencialidade; Trafor Enganador; Truncagem Consciencial. 

07.  Desmotivação. Verbetes: Acídia; Acomodação Mimética; Antissomática; Autassé-

dio; Autodisposição; Autopatia; Cansaço; Comodismo Piegas; Conscin Antivoliciolínica; Enga-
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vetamento de Ideias; Hipotensão; Impedimento ao Estado Vibracional; Inatividade Intelectual; 

Interiorose; Marasmologia; Melex Anunciada; Melin; Microinteresse; Simploriedade; Síndrome 

da Inércia Grafopensênica; Síndrome da Pré-Derrota; Sucumbência; Tédio. 

08.  Despriorização. Verbetes: Antepassado de Si Mesmo; Antidiscernimento Conven-

cional; Autodesorganização; Autodespriorização; Conscin Eletronótica; Conscin sem Megafoco; 

Diletantismo Antievolutivo; Direção Megafocal; Escala das Prioridades Evolutivas; Escolha 

Evolutiva; Hibernação Cultural; Inutilogia; Invalidez Parapsíquica; Megaomissão; Megatolice In-

defensável; Mesméxis; Priorologia; Síndrome da Dispersão Consciencial; Síndrome do Autodes-

perdício; Trafalismo; Trinômio Prioridade-Desafio-Autossuperação. 

09.  Desviacionismo proexológico. Verbetes: Agenda Vazia; Algema de Ouro; Anomia; 

Antidesvio Bioquímico; Apagogia; Atitude Antiproéxis; Autodeserção Paradoxal; Automanobra 

Dilatória; Concessão Antievolutiva; Demissionário Antievolutivo; Desviacionismo; Ectopia 

Consciencial; Gap Teático; Intermissivista Inadaptado; Megatrafar Antimaxiproéxis; Proexopa-

tia; Retomador de Tarefa; Síndrome do Diploma; Tritrafalismo Antievolutivo; Vazio Existencial. 

10.  Pusilanimidade. Verbetes: Análise Tendenciosa; Autexclusão Cosmoética; Auto-

corrupção; Autofracasso Deslocado; Autofuga; Autoinsegurança; Complacência Religiosa; En-

colhimento Consciencial; Erro Crônico; Escapismo; Eunuco Intelectual; Medo; Medo do Autopa-

rapsiquismo; Megacontraditoriedade; Murismo; Negocinho Evolutivo; Posicionamento de Esqui-

va; Síndrome da Inércia Grafopensênica; Síndrome da Pré-Derrota; Síndrome da Subestimação; 

Subjugabilidade. 

 

B.  Receituário avançado: 

01.  Assistencialidade. Verbetes: Acabativa Interassistencial; Acolhimento Assistencial 

Extrafísico; Agendex da Ofiex; Altruísmo; Amparabilidade; Amparador Extrafísico; Amparo Ex-

trafísico; Amparofilia; Amplificador da Consciencialidade; Assistência do Assistido; Assistência 

Inegoica; Assistência Realista; Assistência Sem Retorno; Atitude Pró-Amparador; Central Extra-

física da Fraternidade; Gabarito Assistencial; Ideia Resgatogênica; Inteligência Interassistencial; 

Interassistencialidade; Iscagem Interconsciencial; Limite do Assistido; Limite Interassistencial; 

Miniato Interassistencial; Paradoxo Desassediador; Paratarefa do Amparador; Perfil Assistencial; 

Qualificação da Tares; Ranque Assistencial; Resgate na Baratrosfera; Retrofunção do Ampara-

dor; Teática Assistencial; Tempo Assistencial; Tenepes Autocapacitadora. 

02.  Cosmoeticidade. Verbetes: Atitude Irretocável; Autabnegação Cosmoética; Auto-

correção; Autoincorruptibilidade; Autoultimato Cosmoético; Benignidade; Calculismo Cosmoéti-

co; Catarse Cosmoética; Código Grupal de Cosmoética; Código Pessoal de Cosmoética; Conces-

são Cosmoética; Conduta Cosmoética; Consciência Cosmoética; Consciência Crítica Cosmoética; 

Constrangimento Cosmoético; Cosmoética Formal; Descensão Cosmoética; Eudemonia Cosmo-

ética; Gratuidade Cosmoética; Infiltrado Cosmoético; Instante Cosmoetificador; Júbilo Cosmo-

ético; Limite Cosmoético; Megacalibragem Intraconsciencial; Megaexplicitação Cosmoética; Re-

trospectiva Cosmoética. 

03.  Desperticidade. Verbetes: Ansioliticometria; Antibagulhismo Emocional; Antiirri-

tabilidade; Ataraxia; Autocondição Irretocável; Autocontrole; Autodesassedialidade; Autodomí-

nio Emocional Despertológico; Autoimunidade Consciencial; Bem-Estar; Consciência Despro-

gramada; Consciência Harmonizada; Dia Matemático; Efeito da Autodesperticidade; Equilíbrio 

Mental; Equilibriologia; Eudemonia Cosmoética; Evolução da Autolucidez; Felicidade Específi-

ca; Geopolítica Desassediadora; Harmonia Existencial; Holopensene Desassediado; Imperturbabi-

lidade; Parainterceptação Desassediadora; Poder da Fraternidade; Produmetria Anticonflitiva; Re-

curso Pró-Desperticidade; Ser Desperto. 

04.  Energossomaticidade. Verbetes: Abordagem Bioenergética; Acoplador Energético; 

Alcova Blindada; Arco Voltaico Craniochacral; Assepsia Energética; Assim; Autodefesa Energé-

tica; Autodiscernimento Energético; Autoprontidão Energossomática; Balonamento; Banho Ener-

gético; Blindagem Energética de Ambientes; Bloqueio Zero; Central Extrafísica de Energia; Ci-

priene; Dimener; Dividendo da Megaeuforização; Efeito do Estado Vibracional; Estado Vibracio-
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nal; EV Tríplice; Evolução Energossomática; Megaeuforização; Primener; Trilha Energética; Usi-

na Consciencial. 

05.  Evolutividade. Verbetes: Abertismo Consciencial; Agente Desencadeador; Amplifi-

cador da Consciencialidade; Aparecimento dos Evoluciólogos; Autaplicação Evolutiva; Autopo-

tencialização; Autopromoção Evolutiva; Autossuficiênica Evolutiva; Ciclo Evolutivo Pessoal; 

Colheita Intermissiva; Colheita Intrafísica; Consciência Miriaédrica; Consciex Livre; Eficácia 

Evolutiva; Epicon Lúcido; Epiconscienciologia; Escolha do Rumo Evolutivo; Evoluciólogo; 

Exemplarista Evolutivo; FEP do Intermissivista; Heteropromoção Evolutiva; Hipótese Evolutiva; 

Inteligência Evolutiva; Maxiconquista Atual; Máximo da Consciência; Maximologia Evolutiva; 

Megacondição Evolutiva; Megamanipulabilidade; Megaqualificação Consciencial; Neopatamar 

Libertário; Nulificação da Infância; Omnicompetência Consciencial; Parexcursão Interplanetária; 

Trinômio Evolutivo. 

06.  Mentalsomaticidade. Verbetes: Achega Matemática; Administração da Vida Inte-

lectual; Afinidade Cognitiva; Aperitivo Intelectual; Apreensibilidade; Aprofundamento na Pes-

quisa; Aquecimento Neuronal; Ato Mentalsomático; Autenciclopédia; Autocognição Exaustiva; 

Avanço Mentalsomático; Balanço Mentalsomático; Biofilia; Central Extrafísica da Verdade; Ci-

clo Mentalsomático; Colheita Intermissiva; Conjunção Autocognitiva; Descrenciologia; Equação 

Cognitiva; Magnificação Mentalsomática; Nutrição Informacional; Omnicompartimentalização; 

Policonscienciologia; Princípio da Descrença; Priorização Mentalsomática; Prole Mentalsomáti-

ca; Ricochete Intelectivo; Ritmo Mentalsomático; Sobreposição Mentalsomática; Soltura Mental-

somática; Thesaurus Cerebral; Turno Intelectual; Verpon Motivadora. 

07.  Ortopensenidade. Verbetes: Agenda da Autopensenização; Amplitude Autopensê-

nica; Autautoridade Vivencial; Autoconsciencialidade Ascendente; Autoortopensenização; Auto-

pensenização Polifásica; Carregamento da Pensenidade; Cosmoconsciência; Fôrma Holopensêni-

ca; Genopensene; Limite da Autopensenização; Lineraridade da Autopensenização; Orismopen-

senização Prioritaria; Ortografopensenidade; Ortopensenidade; Ortótes; Paratransfusão Ortopen-

sênica; Pax Aeterna; Pensene Empático; Pensene Sistemático; Prumo Ortopensênico; Taquipen-

sene; Verbetografia Ortopensênica; Xenopensene. 

08.  Parapsiquismo. Verbetes: Acompanhante Parapsíquico; Agente Retrocognitivo Ina-

to; Agente Retrocognitor; Agudização do Autoparapsiquismo; Ataque Paraterapêutico; Atitude 

Parapsíquica Passiva; Autocomprovação Parapsíquica; Autoconsciexiabilidade Retrocognitiva; 

Auto-Herança Parapsíquica; Autoparapercepciologia Ideal; Autoparapsiquismo Avançado; Auto-

pensenização Polifásica; Autorretrocognição; Bônus Parapsíquico; Codex Subtilissimus Pessoal; 

Conexão Interdimensional; Desrepressão Parapsíquica; Dissecção Parapsíquica; Escala das Para-

percepções; Estatura Parapsíquica; Extrapolacionismo; Instantaneidade Consciencial; Irrompi-

mento do Paracérebro; Irrompimento do Parapsiquismo; Mapeamento da Sinalética Energética; 

Megaeuforização; Omnileitura; Paracontato; Paramicrochip; Parapsiquismo; Parapsiquismo Inte-

lectual; Prioridade Parapsíquica; Saúde Parapsíquica; Sinalética Parapsíquica; Solução Parapsí-

quica; Tara Parapsíquica; Técnica da Visualização Parapsíquica; Teto Parapsíquico. 

09.  Proexialidade. Verbetes: Alavancagem da Proéxis; Autexclusivismo Inversivo; Au-

tocentramento Consciencial; Autodesempenho Proexológico; Autodestravamento; Autolucidez 

Proexológica; Automotivação; Autoproéxis Parapsíquica; Autoprofilaxia Proexológica; Balanço 

Pré-Evoluciólogo; Bidoação Pessoal; Bonde Extrafísico; Cinco Ciclos; Cláusula Pétrea; Curso In-

termissivo; Desafio da Proéxis; Ergonomia Proexológica; Extraproéxis; Lei da Proéxis; Mega-

compléxis; Paraverbação Evolutiva; Planejamento Milimétrico; Preparação Proexológica; Priori-

zação da Proéxis; Proexialidade; Proexograma; Residência Proexogênica; Retomador de Tarefa; 

Simetria Proexológica. 

10.  Sustentabilidade duplista. Verbetes: Aceleração da Vida Pessoal; Afetividade Du-

radoura; Afetividade na Terceira Idade; Alcova Blindada; Amizade Duplista; Amor Doador; An-

timaternidade Sadia; Casal Incompleto; Compromisso Duplocármico; Crescimento Eolutivo  

a 2; Díptico Evolutivo; Dupla Contraposta; Dupla Noturna; Duplismo Invexológico; Duplismo 

Libertário; Duplismo reflexivo; Duplocarma; Experiência Compartilhada; Materpensene Duplis-
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ta; Oaristo; Parceiro Ideal; Pentatlo Duplista; Plenitude Convivial; Predisposição ao Duplismo; 

Profissão a 2; Reencontro Duplista; Senha Pré-Duplista. 

 

Complementaridade. A Seção Remissiologia dos verbetes do receituário acresce, em 

número, diversidade e qualidade, temas complementares ao específico indicado, oferecendo im-

portantes fontes de pesquisa. 

Autonomicidade. Mediante o acesso à Enciclopédia da Conscienciologia, utilizando-se 

mecanismos de busca (find), torna-se viável a qualquer conscin interessada elaborar o próprio rol 

de verbetes para subsidiar as autopesquisas dos assuntos escolhidos. 

Efemeridade. Com base na Verponologia, o receituário deve ser sempre revisto e atuali-

zado, acompanhando o crescimento permanente da produção dos verbetes enciclopédicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o receituário de verbetes, indicados para a expansão das 

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

01.  Agente  confluencial:  Confluenciologia;  Neutro. 

02.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Exemplo  pedagógico:  Pedagogia;  Neutro. 

06.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Informação  pró-evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Megatares  cosmovisiológica:  Megataristicologia;  Homeostático. 

10.  Pesquisador  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Pista  de  reflexão:  Autocogniciologia;  Neutro. 

12.  Predelineamentologia:  Prospectivologia;  Neutro. 

13.  Reacesso  neossináptico:  Lucidologia;  Neutro. 

14.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

15.  Verbetograma:  Autoconscienciogramologia;  Neutro. 

 

SE  A  CONSCIN  ALCANÇA  A  CONSCIENCIOLOGIA,  TEM  

MAIOR  PROBABILIDADE  DE  SER  INTERMISSIVISTA,  TOR-
NANDO  OPORTUNO  RECEBER  PRESCRIÇÃO  DE  VERBE-

TES  PARA  A  DINAMIZAÇÃO  TÉCNICA  DA  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a elaboração do receituário de verbe-

tes como sendo fonte de otimização tarística? Já se beneficiou de conjunto confluente de verbetes 

da Enciclopédia da Conscienciologia em prol da autopesquisa? 

 
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 lexicográ-

ficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.354  
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R. N. 
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R E C E P Ç Ã O    P Ó S - DE S S O M Á T I C A  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recepção pós-dessomática é o ato ou efeito de determinada consciex 

afim, lúcida, amparadora ou evolucióloga, ou até mesmo grupo específico de consciexes empáti-

cas e em melhores condições intraconscienciais, evolutivas, recepcionar ou acolher assistencial-

mente a conscin recém-dessomada (primeira dessoma, descarte ou desativação do corpo humano), 

merecedora, em geral ainda no período intermissivo antes da segunda dessoma. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo recepção vem do idioma Latim, receptio, “ação de receber”. Sur-

giu no Século XV. O primeiro prefixo pós deriva também do idioma Latim, post, “atrás de; de-

pois de (no espaço e no tempo); depois; em segundo lugar, em seguida; pouco depois”. A palavra 

descartar é composta pela proposição des, do idioma Latim, de, “de cima de; de fora de; proce-

dente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois; do meio de; à custa 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 escri-

tos”. Apareceu no Século XVI. O termo somática provém do idioma Francês, somatique, e este 

do idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Acolhimento pós-dessomático. 02.  Recepção à conscin recém-des-

somada. 03.  Acolhimento interassistencial intermissivo. 04.  Acolhida extrafísica sadia. 05.  Abor-

dagem extrafísica cosmoética. 06.  Acolhimento fraterno; assistencialidade extrafísica. 07.  Re-

cepção extrafísica amigável. 08.  Para-hospitalidade; pararrecepção. 09.  Recepcionamento paras-

social. 10.  Recepção de ajuda. 

Neologia. As 3 expressões compostas recepção pós-dessomática, recepção pós-desso-

mática pessoal e recepção pós-dessomática grupal são neologismos técnicos da Intermissiologia. 

Antonimologia: 01.  Desacolhimento extrafísico; desatenção extrafísica; esquivança ex-

trafísica; evitamento intermissivo. 02.  Abordagem extrafísica intrusiva; assedialidade extrafísica. 

03.  Recepção pós-ressomática. 04.  Acolhimento pós-ressomático. 05.  Recepção pós-natal.  

06.  Acolhimento ao recém-nascido. 07.  Acolhimento assistencial intrafísico. 08.  Recepção hu-

mana de autoridade. 09.  Recepcionamento social. 10.  Recepção aos calouros universitários; re-

cepção aos turistas. 

Estrangeirismologia: o post-mortem; o Intermissarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao próprio nível evolutivo autoconsciente. 

 

II.  Fatuística 

 

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

dade. 

 

Fatologia: a consecução da autoproéxis; a escala evolutiva das consciências; a dessoma 

individual; as dessomas coletivas; a reciprocidade dos interesses evolutivos. 

 

Parafatologia: a recepção pós-dessomática; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a experiência da quase morte; a projeção consciencial final; o choque intraconscien-

cial da dessoma; a recepção pós-dessomática dentro do grupo evolutivo; a solidariedade extrafísi-

ca; a hospitalidade extrafísica; a festa de recepção sem coquetel nem churrascada; a consideração 

pela consciência recém-chegada; os parassorrisos nos pararrostos; a autoparaprocedência; a So-

ciex; a equipex; a comunex afim; a agendex. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica. 

Teoriologia: a teoria do choque de dessoma; a teoria dos gargalos; a teoria do amparo 

funcional. 

Tecnologia: a técnica de recepção; a paratécnica de recepção; a técnica do acolhimento 

interassistencial; as técnicas paradidáticas; as técnicas paraterapêuticas; a técnica da para-hos-

pitalidade. 

Binomiologia: o binômio dessoma pessoal–fim da ofiex. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando. 

Trinomiologia: o trinômio ressoma-dessoma-intermissão. 

Antagonismologia: o antagonismo vida humana / vida extrafísica; o antagonismo res-

soma / dessoma; o antagonismo abordagem cosmoética / abordagem intrusiva; o antagonismo 

pararrecepção assistencial / pararrecepção baratrosférica. 

Politicologia: a Parapoliticologia; a Paradiplomacia; a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da interassistencialidade; 

a lei dos direitos multidimensionais; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da fraterni-

dade. 

Filiologia: a sociofilia; a parassociofilia. 

Fobiologia: a necrofobia; a tanatofobia; a placofobia; a seplofobia. 

Sindromologia: a síndrome pós-traumática extrafísica. 

Holotecologia: a dessomatoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a assistencio-

teca; a parapsicoteca; a parassocioteca; a parageografoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Dessomatologia; a Tanato-

logia; a Evoluciologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Sociexo-

logia; a Posteriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

a consciex recepcionadora; a consciex receptora; a consciex amparadora; a consciex acolhedora;  

a consciex cuidadora; a conscin acolhida merecedora; a equipex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado auto-

crítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o recepcio-

nador; o recepcionista; o receptor; o recepcionado. 

 

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

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

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

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

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

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

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguia-

da autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a re-

cepcionadora; a recepcionista; a receptora; a recepcionada. 
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Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recepção pós-dessomática pessoal = a promovida por alguma consciex 

afim, paratécnica, sozinha, recepcionando a conscin vitoriosa com a miniproéxis recém-finda; re-

cepção pós-dessomática grupal = a promovida por extenso grupo de consciexes afins recepcio-

nando a conscin vitoriosa na liderança do megaempreendedorismo grupocármico. 

 

Culturologia: a cultura interassistencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intermissiologia, eis, por exemplo, na ordem evolutiva, 

além das consciexes afins aos companheiros (ou companheiras) do mesmo nível evolutivo, 5 ca-

tegorias de consciexes lúcidas, em patamar evolutivo melhor, preferencialmente recepcionistas, 

em função da afinidade com específicas conscins (homens ou mulheres), recém-dessomadas, do 

nível anterior: 

1.  Ex-tenepessista lúcido: recepcionista de pré-serenão merecedor. 

2.  Ex-projetor lúcido: recepcionista de ex-tenepessista merecedor. 

3.  Ex-epicon lúcido: recepcionista de ex-projetor merecedor. 

4.  Ex-conscienciólogo lúcido: recepcionista de ex-epicon merecedor. 

5.  Ex-desperto autoconsciente: recepcionista de ex-conscienciólogo merecedor. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recepção pós-dessomática, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

04.  Choque  consciencial:  Holossomatologia;  Neutro. 

05.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Comitê  de  pararrecepção:  Intermissiologia;  Neutro. 

07.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Dessomática:  Dessomatologia;  Neutro. 

09.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

12.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  NÍVEL  DA  RECEPÇÃO  PÓS-DESSOMÁTICA  CALOROSA 

DEPENDE  DO  MÉRITO  DA  CONSCIN,  OU  DO  SALDO  PO-
SITIVO  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL,  A  PARTIR  DO  

GRAU  DE  EXCELÊNCIA  DO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Qual o grau de excelência da futura recepção pós-dessomática esperada 

por você, leitor ou leitora, a partir da condição existencial ou proexológica de hoje? Você está sa-

tisfeito com a própria situação evolutiva até o momento? 
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Filmografia  Específica: 

 

1.  As Cinco Pessoas que Você encontra no Céu. Título Original: The Five People You Meet in Heaven. 
País: EUA. Data: 2004. Duração: 160 minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colori-

do. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Lloyd Kramer. Elenco: Jon Voight; Ellen Burstyn; Jeff Daniels; 

Dagmara Dominczyk; Steven Grayhm; Michael Imperioli; & Callum Keith Rennie. Produção: Howard Ellis. Desenho de 

Produção: Caroline Hanania. Direção de Arte: Sandy Cochrane. Roteiro: Mitch Albom, baseado no livro dele mesmo. Fo-

tografia: Kramer Morgenthau. Música: David Hirschfelder. Montagem: Igor Kovalik; Gillian McCarthy; & Stuart Waks. 

Cenografia: Rose Marie McSherry. Efeitos Especiais: yU+Co. Companhia: Five People Productions Inc.; & Hallmark 
Entertainment. Outros dados: Filme produzido para TV. Sinopse: Eddie viveu em meio a guerras e trabalho árduo. Quando 

completa 83 anos, ele sofre acidente no parque de diversão onde trabalhou a vida inteira. Logo depois, 5 pessoas irão lhe 

ajudar a rever determinados trechos da própria vida. 
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R E C E P Ç Ã O    S O M Á T I C A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recepção somática é a condição, modo ou efeito de o corpo humano – gi-

nossoma ou androssoma – receber, acolher, aceitar ou admitir, em si, as influências e impressões 

vindas do exterior ou do ambiente, holopensene ou do Cosmos, por intermédio dos órgãos, siste-

mas, epiderme e orifícios naturais da Anatomia, Fisiologia, Paranatomia e Parafisiologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo recepção vem do idioma Latim, receptio, “ação de receber”. Sur-

giu no Século XV. A palavra soma provém do idioma Grego, “relativo ao corpo humano; o corpo 

em oposição à alma”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Recepcionamento somático. 2.  Admissão somática. 3.  Assimilação 

somática. 4.  Entrada corporal. 5.  Comunicação somática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo recepção: 

Recepciologia; recepcionada; recepcionado; recepcionador; recepcionadora; recepcionamento; 

recepcionante; recepcionar; recepcionável; recepcionismo; recepcionista; receptibilidade; re-

ceptiva; receptível; receptividade; receptivo; receptor; receptora. 

Neologia. As 3 expressões compostas recepção somática, recepção somática sadia e re-

cepção somática patológica são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Expulsão somática. 2.  Rejeição corporal. 3.  Desassimilação somáti-

ca. 4.  Repulsão corporal. 5.  Recusa somática. 6.  Extrusão somática. 7.  Idiossincrasia. 8.  Vômi-

to. 9.  Sistema emunctório. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do tato. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal relativo à Somática; as recepções pensênicas; os 

telepensenes; a recepção telepática. 

 

Fatologia: a recepção somática; a impregnação do corpo humano pelas realidades do 

ambiente; a recepção de impressões ginossomáticas; a recepção de sensações androssomáticas;  

a triagem das recepções pela vontade da conscin; a absorção somática; o soma-receptor; as entra-

das corporais; os sentidos somáticos; a respiração incessante; a amamentação do recém-nascido;  

o aperto de mão; o toque; o abraço; o beijo; o ato sexual; o acolhimento; a hospedagem; o centri-

petismo incessante; a alergia; a idiossincrasia; a refratariedade; a recepção de neoideias; a recep-

ção de multiestímulos sensoriais na vida moderna; a recepção dos raios ultravioletas cancerí-

genos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação 

energética simpática (assim); a desassimilação energética simpática (desassim); as energias cons-

cienciais (ECs) antipáticas; a pessoa parapsiquicamente casca grossa; a conscin esponja parapsí-

quica; o holossoma-receptor; a recepção bioenergética; a recepção psicofônica; a recepção psico-

gráfica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 
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Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio doação-recepção. 

Trinomiologia: o trinômio antissomático acumulação-sobrecarga-radicalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo somático assimilação / desassimilação. 

Maniologia: a flagiciomania. 

Holotecologia: a energeticoteca; a sexoteca; a higienoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Sociologia;  

a Parassociologia; a Pneumologia; a Gastrossomatologia; a Sexossomatologia; a Intrafisicologia;  

a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin mais acessível; a pessoa intocável; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o receptor humano; o recepcionador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a receptora humana; a recepcionista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens receptiossomaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Ho-

mo sapiens communicologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens systemata; o Homo 

sapiens autodidacta; o Homo sapiens structuratus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recepção somática sadia = a vida humana conduzida de maneira frugal, 

sem excessos irracionais; recepção somática patológica = a vida humana conduzida de maneira 

doentia, com excessos irracionais. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 12 

categorias de recepções somáticas mais comuns, as ocorrências, os distúrbios e as áreas técnicas 

correspondentes: 

01.  Intrusopensenes: os exopensenes; as emoções desgovernadas; as doutrinações; as 

ideias pervertidas; os pesadelos; as lavagens subcerebrais; o predomínio da falta de Higiene Men-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

18947 

tal; a Pensenologia; a Paracerebrologia; a Comunicologia; a Cefalossomática; a Pensenossomá-

tica. 

02.  Assimilações: as energias antipáticas assimiladas sem desassimilações; a vida intra-

física energética; o predomínio das imaturidades conscienciais; a Laringossomática; a Energos-

somatologia. 

03.  Oxigenação: os pulmões; o soma-fole; as poluições ambientais; as inalações; os ga-

ses; o hausto; o tabagismo passivo; as intoxicações ecológicas; o predomínio dos multivícios;  

a Pneumologia; a Pneumossomática; a Ecologia. 

04.  Alimentos: o predomínio da boca; o paladar; a comida; a bebida; a deglutição; a in-

gestão; a bulimia; as intoxicações alimentares; a Gastrenterologia; a Culinária; a Gastrossomato-

logia. 

05.  Sexolismo: a penetração sexual; os excessos sexuais; a prostituição; a pedofilia;  

a pornografia; as DSTs; os humores; o predomínio das insatisfações multisseculares; a Sexologia; 

a Sexossomatologia; a Umbilicossomática. 

06.  Sonoridades: a audição; os ouvidos; a mortificação dos tímpanos; os sons; a baru-

lheira; os ruídos; a verborragia; os telefones celulares; os zumbidos; a poluição sonora; as pseudo-

músicas mecânicas; o predomínio das fugas psicológicas; a Radiofonia; a Musicologia. 

07.  Tóxicos: as intoxicações diretas e intencionais de venenos; o alcoolismo; a cocaino-

mania; a toxicomania; o Santo Daime; as irradiações solares, eletrônicas e instrumentais; o predo-

mínio da obtusidade; a Toxicologia; a Imunologia; a Profilaxia. 

08.  Medicamentos: as intoxicações farmacológicas; as interações de medicamentos;  

a hipocondria; o predomínio das manias; a Farmacologia. 

09.  Traumatismos: as tensões; as absorções dos estresses negativos; os acidentes; as 

somatizações; o predomínio da riscomania; a Somatologia; a Podossomática; a Traumatologia. 

10.  Represálias: as perseguições; as antipatias; os heterassédios multiformes; o psicos-

soma; o predomínio das egocentricidades; o princípio patológico de talião; a Psicossomatologia;  

a Cardiossomática; a Interprisiologia. 

11.  Imagens: os olhos; as cenas; as induções pictográficas; as miragens; as visões; o ter-

ror; o lixo imagético; o predomínio dos delírios; a Teratologia; a Imagética; a Onirossomática;  

a Mentalsomatologia; a Mnemossomatologia. 

12.  Tato: o predomínio da pele; as palmas das mãos; as maçanetas das portas e os con-

tágios; o Sujismundismo; a Dermatologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recepção somática, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

2.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

3.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

4.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

5.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

6.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

7.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  ESTUDO  APROFUNDADO  DAS  PRÓPRIAS  RECEPÇÕES 

SOMÁTICAS,  NA  VIDA  INTRAFÍSICA  ATUAL,  CONTRIBUI  

DE  MANEIRA  EFICAZ  PARA  O  AUTOCONHECIMENTO  DEN-
TRO  DA  SOMATOLOGIA  E  DA  CONSCIENCIOMETROLOGIA. 
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Questionologia. Como trata você o próprio corpo humano quanto às recepções somáti-

cas? Você ainda abusa do soma qual ocorria ingenuamente durante a adolescência? 
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R E C E P T I V I D A D E    À    H E T E R O C R Í T I C A  
( A U T O C R I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A receptividade à heterocrítica é a capacidade ou predisposição de a cons-

cin, homem ou mulher, acolher cosmoeticamente os feedbacks avaliativos da performance pes-

soal, com atitude afável, bem-humorada, lúcida e racional, empregando o autodiscernimento para 

analisar e extrair do conteúdo e das parapercepções o aprendizado necessário à promoção das au-

torreciclagens e da qualificação interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo receptivo procede do idioma Latim, recipere, “entrar na posse 

de; recuperar; retomar; receber”. Apareceu no Século XV. O elemento de composição hetero vem 

do idioma Grego, héteros, “outro; diferente”. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O ter-

mo crítica procede do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, 

kritikê, “crítica; arte de julgar, de criticar”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Recepção afável à heterocrítica. 2.  Acolhimento à heterocrítica.  

3.  Escuta empática à heterocrítica. 4.  Predisposição à recepção de feedbacks. 5.  Abertismo à he-

terocrítica. 6.  Reação lúcida à heterocrítica.  

Neologia. As duas expressões compostas receptividade básica à heterocrítica e recepti-

vidade avançada à heterocrítica são neologismos técnicos da Autocriticologia. 

Antonimologia: 01.  Suscetibilidade à heterocrítica. 02.  Atitude autodefensiva à hetero-

crítica. 03.  Aversão à heterocrítica. 04.  Reação antagônica à heterocrítica. 05.  Resistência à he-

terocrítica. 06.  Reação hostil à heterocrítica. 07.  Retaliação à heterocrítica. 08.  Inacessibilidade  

à heterocrítica. 09.  Reatividade à heterocrítica. 10.  Desacolhimento à heterocrítica.  

Estrangeirismologia: o welcome empático às heterocríticas; a glasnost interconscien-

cial; a intentio recta na heterocrítica; a open mind predispondo à alta receptividade conteudista da 

crítica; o ato de receber feedbacks cosmoéticos; o rapport interconsciencial entre crítico e critica-

do; os insights durante o acolhimento; o plus da Cosmoética adicionado à receptividade de hete-

rocríticas; o checklist do atendimento; o upgrade afetivo; o esforço pessoal para realizar a assis-

tência pari passu com os amparadores; o esprit de finesse; a awareness cosmoética; a renovação 

do modus vivendi; o checkup diário do nível de anticonflituosidade; a conscin toujours disponi-

ble; a melhoria singular da performance interassistencial perante críticas. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocriticidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Recebamos 

heterocríticas cordialmente. Acolhimento requer discernimento. Heterocrítica viabiliza evolução. 

Autocriticidade legitima heterocrítica. Heterocrítica: presente evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocriticidade evolutiva; os criticopensenes;  

a criticopensenidade; o abertismo autopensênico às heterocríticas; a higiene pensênica qualifican-

do a recepção de heterocríticas; a autovigilância evitando pensenes críticos anticosmoéticos; a de-

sintoxicação holopensênica; o discernimento de ortopensenizar sempre, em qualquer situação; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; o pensene da autorresolutividade cosmoética à heterocríti-

ca; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade parapsíquica; os parapensenes; a parapense-

nidade; o holopensene da megafraternidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os be-

nignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; 

a harmonopensenidade; o holopensene pessoal da autorreciclagem intraconsciencial; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pes-

soal da holomaturidade evolutiva; o holopensene pessoal da Autodiscernimentologia.  
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Fatologia: a receptividade à hetererocrítica; a empatia e lucidez receptiva; o bom humor; 

o abertismo para aceitar opiniões diferentes e necessárias; a disponibilidade para aprender e ensi-

nar a recepção saudável de heterocríticas, desde cedo; o posicionamento maduro perante a avalia-

ção desfavorável; a autocriticidade aumentando a lucidez frente às heterocríticas; a autorreeduca-

ção psicossomática; a autovigilância emocional; os pontos cegos conscienciais evidenciados pelas 

heterocríticas; a eliminação dos mecanismos de defesa do ego (MDEs); a substituição do orgulho  

e da vaidade pela interassistencialidade; a aplicação de estratégias para superar dificuldades com  

a heterocrítica; a argúcia mental na recepção da crítica; o atilamento ao conteúdo crítico; o ato de 

sair de situações difíceis pelo uso da razão; a ponderação para extrair aprendizado evolutivo da crí-

tica; a autoconsciência verbal perante a crítica; a racionalidade pacífica durante a argumentação 

necessária; a palavra desassediante frente às críticas; o posicionamento cosmoético do criticado;  

o gesto afetuoso; a evitação das conclusões precipitadas, apriorísticas e preconceituosas; a elimina-

ção da exigência quanto à forma da crítica em detrimento do conteúdo; a neutralização das hetero-

críticas improfícuas ou parapatológicas; a coragem para expor dificuldades; a aceitação natural do 

erro; a autodisponibilidade para as autorreciclagens necessárias; as autorreciclagens decorrentes de 

heterocríticas; o Curso Heterocrítica de Obra Útil do Centro de Altos Estudos da Conscienciolo-

gia (CEAEC); o curso Conscin-cobaia Voluntária do Conscienciograma da Associação Internaci-

onal de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS).  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e de-

pois da heterocrítica; a escuta parapsíquica; a autocriticidade parapsíquica; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal confirmando a heterocrítica pertinente, a sintonia com os amparadores ex-

trafísicos; as parassincronicidades; a harmonia holossomática decorrente da recepção lúcida à he-

terocrítica; a disposição intraconsciencial para atender às consciexes assistíveis; a sondagem cos-

moética holossomática; as interferências assediadoras no processo da crítica; a tenepes atuante em 

sintonia com as heterocríticas interassistenciais; a heterocrítica potencializando a autoparapercep-

tibilidade lúcida; o campo bioenergético fraterno e racional instalado a cada recepção crítica; a in-

terlocução silenciosa com os amparadores extrafísicos; a doação de energias conscienciais frater-

nas por meio do frontochacra; a clarividência; a capacidade paraperceptiva de compreender os 

mecanismos da interassistência; o acoplamento áurico; a exteriorização intencional de energias 

pacificadoras; a paraperceptibilidade interassistencial; a solução parapsíquica; a inspiração do 

amparo de função em momentos conturbados; a Central Extrafisica da Fraternidade (CEF); as 

projeções lúcidas educativas e paradidáticas; o senso pessoal da multidimensionalidade; a análise 

racional das próprias experiências parapsíquicas; as ortoenergizações dedicadas à harmonização 

de consciências e ambientes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cosmoético autocrítica-heterocrítica; o sinergismo auto-

crítica-autolucidez; o sinergismo proatividade-receptividade; o sinergismo acolhimento–respeito 

consciencial; o sinergismo boa vontade–boa intenção–discernimento cosmoético; o sinergismo 

disponibilidade interconsciencial–hiperacuidade multidimensional–prontidão interassistencial;  

o sinergismo abertismo-amparabilidade; o sinergismo autoconscientização–autaplicação ime-

diata. 

Principiologia: o princípio de a opinião alheia ser sempre bem-vinda; o princípio de 

não julgar as pessoas aprioristicamente; o princípio cosmoético de intencionar o melhor para to-

dos; o princípio da defesa à liberdade de expressão; o princípio da autocrítica permanente nas 

manifestações conscienciais; a necessidade do princípio da descrença (PD); o emprego do prin-

cípio coexistencial admiração-discordância; o princípio pessoal de não permitir ao externo ditar 

o estado íntimo; o princípio de não ter medo de errar; o princípio de ninguém evoluir sozinho. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando a autocriticidade sadia;  

o CPC regrando os autoposicionamentos nos papéis de heterocrítico e criticado. 
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Teoriologia: a teoria da empatia; a teoria da inteligência social; a teoria da necessida-

de de convívio social; a teoria da reeducação consciencial; a teoria do EV vivenciada na cotidia-

nidade diuturna; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria do autesforço evolutivo. 

Tecnologia: a técnica heteroconscienciométrica da conscin-cobaia auxiliando na auto-

criticidade; a técnica de pensar antes de falar ou agir; a técnica de saber o momento exato de fa-

lar e de calar; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de 5 horas; 

as técnicas de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica da doação energética nos 

contatos diários; as técnicas para o cultivo das amizades sadias; a técnica do EV; a técnica da 

tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado cosmoético; o voluntariado conscienciológico a partir 

das práticas da tenepes; o voluntariado no Programa Verbetografia; o paravoluntariado interas-

sistencial full time. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade fisica vigil (IFV); o la-

boratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Tene-

pessologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos sadios das autocríticas profundas; os efeitos da compreensão de 

o bem-estar evolutivo não depender de heterapreciações; os efeitos evolutivos do bom humor in-

condicional; os efeitos das heterocríticas na depuração autocrítica; o efeito da autocriticidade 

na heterocrítica cosmoética; os efeitos das ações gentis no desarme de intenções assediadoras;  

o efeito da receptividade interassistencial à heterocrítica; os efeitos impactoterápicos da inspira-

ção tarística. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas autorreflexões; a desativação das si-

napses arcaicas a partir do julgamento autodiscernido. 

Ciclologia: o ciclo receptividade-aprendizagem-crescimento; o ciclo crítica-contracríti-

ca-consenso; o ciclo alternante heterocrítico-heterocriticado. 

Enumerologia: o ato de acolher críticas lucidamente; o ato de ouvir atentamente; o ato 

de interagir empaticamente; o ato de perceber multidimensionalmente; o ato de analisar critica-

mente; o ato de aprender teaticamente; o ato de qualificar racionalmente. 

Binomiologia: o binômio fornecer crítica–receber crítica; o binômio apriorismo-acriti-

cismo; o binômio análise autocrítica–análise heterocrítica; o binômio admiração-discordância 

aplicado às heterocríticas; o binômio deixar-se criticar–deixar-se assistir. 

Interaciologia: a interação autocrítica justa–heterocrítica eficaz.  

Crescendologia: o crescendo autocrítica apurada–CPC vivenciado–autodesassédio re-

alizado; o crescendo autocontrole–equilíbrio mental; o crescendo refletir antes–falar depois.  

Trinomiologia: o trinônimo da receptividade empatia-lucidez-racionalidade; o trinômio 

autorreciclagem-autaprimoramento-autevolução; o trinômio gratidão às heterocríticas construti-

vas–perdão às heterocríticas destrutivas–autocrítica sadia. 

Polinomiologia: o polinômio intraconsciencial reajustar-renovar-reciclar-evoluir; o ati-

lamento à heterocrítica por meio do polinômio receber-agradecer-avaliar-aprender; o polinômio 

autocriticidade-discernimento-comedimento-sensatez; o polinômio interassistencial acolhimento-

-orientação-encaminhamento-acompanhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo auten-

frentamento / fuga; o antagonismo criticidade / irreflexão; o antagonismo recepção apriorista  

/ recepção crítica; o antagonismo contraposição ideativa / ataque pessoal; o antagonismo acriti-

cismo / hipercriticismo; o antagonismo reação emocional / reação racional; o antagonismo auto-

crítica isenta / heterocrítica tendenciosa; o antagonismo juízo de valor / juízo de fato; o antago-

nismo resistência à mudança / abertura à renovação.  

Paradoxologia: o paradoxo de a maneira cosmoética de fornecer heterocrítica ser a de 

se permitir recebê-la; o paradoxo de a crítica incômoda poder ser benéfica; o paradoxo da críti-

ca enérgica sem hostilidade; o paradoxo de a heterocriticidade consciencial poder representar 

ausência de autocrítica. 
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Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia;  

a política de educação familiar de fomento ao diálogo, criticidade e solidariedade. 

Legislogia: a lei do maior esforço convivial; a lei do maior esforço intelectivo aplicada  

à autevolução; a lei do maior esforço aplicada às autorreciclagens. 

Filiologia: a autocriticofilia; a heterocriticofilia; a leiturofilia; a intelectofilia; a neofilia; 

a cogniciofilia; a recinofilia. 

Fobiologia: a evitação da autocriticofobia; a autossuperação da heterocriticofobia; a eli-

minação da autorreflexofobia; a ausência da decidofobia; a supressão da errofobia. 

Sindromologia: o pavor à crítica na síndrome do perfeccionismo; a evitação da síndro-

me da apriorismose; a superação da síndrome do ansiosismo; a eliminação da síndrome da pres-

sa; a superação da síndrome do infantilismo nas relações interconscienciais; a nulificação da sín-

drome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a heterocriticomania impulsiva; a apriorismomania; a mania de criticar sem 

antes ponderar sobre as variáveis dos fatos; a lucidez quanto às manias pessoais. 

Mitologia: o mito  o “não julgar para não ser julga o”; o mito da mudança de pata-

mar sem autesforço e autocrítica; o mito da verdade absoluta; o mito de viver sem desafetos es-

pontâneos; a autocrítica lúcida contribuindo na desmitificação. 

Holotecologia: a criticoteca; a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a ener-

goteca; a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a autodiscernimentoteca; a cognoteca.  

Interdisciplinologia: a Autocriticologia; a Criticologia; a Autocosmoeticologia; a Con-

teudologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Parapercep-

ciologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Automaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autocrítica; a conscin heterocrítica; a conscin lúcida; a conscin 

cosmoética; o ser desperto; o ser interassistencial; a pessoa autêntica; a conscin-cobaia; a consci-

ência mentalsomática; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o amparador intrafisico; o atacadista conscienci-

al; o tenepessista; o conscienciólogo; o intermissivista; o comunicólogo; o conviviólogo; o proe-

xista; o evoluciente; o reeducador; o exemplarista; o epicon lúcido; o projetor consciente; o pes-

quisador; o escritor; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tertuliano;  

o teletertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a amparadora intrafísica; a atacadista conscienci-

al; a tenepessista; a consciencióloga; a intermissivista; a comunicóloga; a convivióloga; a proexis-

ta; a evoluciente; a reeducadora; a exemplarista; a epicon lúcida; a projetora consciente; a pesqui-

sadora; a escritora; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tertuliana; a te-

letertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sa-

piens analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens men-

talsomaticus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: receptividade básica à heterocrítica = a escuta educada da heteraprecia-

ção ou heteravaliação, pela conscin pré-serenona vulgar; receptividade avançada à heterocrítica  

= a escuta discernidora da heterapreciação ou heteravaliação, seguida do respectivo autenfrenta-

mento, pela conscin lúcida. 
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Culturologia: a cultura da Autocriticologia; a cultura do autoconhecimento; a cultura 

do saber escutar e auscultar; a cultura da autorresponsabilidade evolutiva; a cultura da autopes-

quisa; a cultura do abertismo consciencial; a cultura da intercooperação substituindo a cultura 

da competitividade; a cultura da interassistencialidade lúcida; a cultura da convivialidade inte-

rassistencial; a cultura da convivência pacífica; a cultura do bom humor. 

 

Tipologia. Segundo a Atutopesquisologia, a receptividade à heterocrítica pode ser classi-

ficada, por exemplo, em 3 tipos básicos, na ordem didática:  

1.  Receptividade reativa (rechaço): com reação negativa, antagônica, retrógrada, re-

gressiva, fossilizante, omissa, patológica. 

2.  Receptividade acolhedora: com reação lúcida, positiva, afável, cosmoética, estimu-

lante, racional, firme, enriquecedora, mudancista, reciclante, evolutiva. 

3.  Receptividade indiferente: alheamento, distanciamento, distraimento, com indife-

rença. 

 

Manifestação. Sob a ótica da Holossomatologia, as reações à heterocrítica podem variar 

de acordo com a predominância do veículo de manifestação acionado pela conscin receptora, sen-

do classificadas, por exemplo, em 3 categorias, dispostas na ordem didática: 

 

A.  Somática:  

1.  Reativa: escuta antagônica; olhar desviante, desprezível; psicomotricidade corporal 

tensa, retenção muscular; inquieta, rígida; postura altiva, agressiva, violenta, expressão sisuda 

(face); sintomas de dores de cabeça, de estômago; suor intenso nas mãos, tremor, taquicardia, 

rubores faciais, garganta seca.  

2.  Acolhedora: psicomotricidade corporal harmônica; leveza na expressão facial; aco-

lhimento no olhar; escuta com atenção e respeito.  

3.  Indiferente: escuta desatenta; olhar distraído, distante; corpo sem movimento, ou 

lento, desajeitado; sem percepção somática. 

 

B.  Energossomática: 

1.  Reativa: energossoma travado; chacras bloqueados, principalmente o laringochacra; 

psicosfera retraída; energia antagônica, densa, intoxicante e desestabilizadora.  

2.  Acolhedora: acoplamento energético; assimilação e desassimilação; leitura energéti-

ca; exteriorização de energias; instalação de EV; banho de energia, arrepios; sinaléticas; percep-

ção de consciexes (amparadores e assediadores); disponibilidade e prontidão interassistencial.  

3.  Indiferente: sem interesse em desenvolver, perceber e utilizar as energias; desvalori-

zação, descaso, negligência. 

 

C.  Psicossomática: 

1.  Reativa: anticosmoética; egoica; competitiva; orgulhosa; antagônica; impulsiva, 

agressiva, detonadora; aversiva; esquivada; impaciente; hostil; irritada; irônica; preconceituosa; 

com desprezo, melindrosa; ressentida; chorosa; vingativa, rancorosa, retaliadora, cruel, persegui-

dora; desequilibrada.  

2.  Acolhedora: predisposição ao acolhimento; fraternismo, afabilidade, gentileza, em-

patia; autocontrole emocional; paciência; gratidão; bom humor; respeito à forma e ao conteúdo da 

heterocrítica, mantendo a homeostase íntima. 

3.  Indiferente: expressão emocional de indiferença. 

 

D.  Mentalsomática:  

1.  Reativa: pensenidade antagônica; obnubilação mental; acriticismo ou hipercriticimo 

acrítico; rigidez; apriorismo; pensamentos negativos, conflitantes, fechados; a conduta resistente 

bloqueando a oportunidade de reciclagem evolutiva; visão limitada e desinteressada à assistência.  
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2.  Acolhedora: predisposição mentalsomática; visão multidimensional; atilamento ao 

conteúdo da heterocrítica; foco no aprendizado necessário à autevolução; abertismo ortopensêni-

co; aprofundamento da análise crítica empregando a reflexão e racionalidade; concentração, foco, 

lucidez, ponderação, taquipsiquismo; discernimento à heterocrítica identificando as interferências 

intra e extrafísicas, saudáveis ou patológicas; aproveitamento das oportunidade para aprender e 

realizar a interassistência. 

3.  Indiferente: preguiça mental; irreflexão; alienação; devaneio; bradipsiquismo; evita-

ção de posicionamentos; intimidação frente à agressividade; pensamentos superficiais, distantes  

e alheios; desinteresse sem atino ao processo cognitivo e interassistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a receptividade à heterocrítica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acolhimento  psiquiátrico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 

04.  Autocriticidade  paraterapêutica:  Autoparaterapeuticologia;  Homeostático. 

05.  Autocriticofilia:  Criticologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Conscin-cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Constrangimento  cosmoético:  Autocriticologia;  Homeostático. 

10.  Contestação  intelectual:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

12.  Empatia  receptiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Feedback  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Heterorrevisão  autocrítica:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

15.  Senso  autocrítico:  Automaturologia;  Homeostático. 

 

QUEM  ACOLHE  A  HETEROCRÍTICA  COM  LUCIDEZ,  BOM  

HUMOR  E  AUTODISCERNIMENTO  APROVEITA  A  OPORTU-
NIDADE  PARA  POTENCIALIZAR  A  DINÂMICA  EVOLUTIVA,  

COM  NEOPENSENES  PACÍFICOS  E  RECINS  EXITOSAS. 
 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal, pela escala de 1 a 5, em qual nível você, 

leitor ou leitora, se situa quanto à receptividade às heterocríticas? Valoriza mais a forma ou o con-

teúdo da crítica? Ao receber heterocríticas ofensivas, atua exercendo o papel de amparador(a) ou 

de assediador(a)?  

 
Filmografia  Específica:  

 
1.  O Diabo veste Prada. Título Original: The Devil wears Prada. País: EUA. Data: 2006. Duração: 109 min. 

Gênero: Comédia. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português; & Espanhol 

(em DVD). Direção: David Frankel. Elenco: Meryl Streep; Anne Hathaway; Emily Blunt; Stanley Tucci; Adrian Grenier; 
Gisele Bundchen; Rich Sommer; Tracie Thoms; & Simon Baker. Produção: Wendy Finerman. Desenho de Produção: 

Jess Gonchor. Direção de Arte: Tom Warren. Roteiro: Aline Brosh McKenna, com base no livro de Lauren Weisberger. 

Fotografia: Florian Ballhaus. Música: Theodore Shapiro. Montagem: Mark Livolsi. Cenografia: Jess Gonchor; & Ly-
dia Marks. Companhias: Fox 2000 Pictures; Dune Entertainment; Major Studio Partners; Peninsula Films; & Twentieth 

Century Fox Film Corporation. Sinopse: Andy Sachs (Anne Hathaway) é jovem, tímida e recém-formada e conseguiu 
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emprego sendo assistente da famosa, impiedosa e superperfeccionista editora de moda Miranda Priestly (Meryl Streep), da 

revista “Runaway”. Com isso, torna-se workaholic. 

2.  O Sorriso de Monalisa. Título Original: Mona Lisa Smile. País: EUA. Data: 2003. Duração: 117 min. 
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês; & Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Chinês; Coreano; Es-

panhol; Inglês; Português; & Tailandês (em DVD). Direção: Mike Newell. Elenco: Julia Roberts; Kirsten Dunst; Julia 

Stiles; & Maggie Gyllenhaal. Produção: Elaine Goldsmith-Thomas; Paul Schiff; & Deborah Schindler. Desenho de Pro-

dução: Jane Musky. Direção de Arte: Patricia Woodbridge. Roteiro: Lawrence Konner; & Mark Rosenthal. Fotografia: 

Anastas N. Michos. Música: Rachel Portman. Montagem: Mick Audsley. Cenografia: Susan Bode. Efeitos Especiais: 

Framestore CFC. Companhia: Columbia Pictures Corporation; Revolution Studios; & Red Om Films. Sinopse: Professo-
ra de História da Arte está decidida a confrontar antigos costumes de tradicional escola para moças. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Baillargeon, Normand; Pensamento Crítico: Um Curso Completo de Autodefesa Intelectual (Petit Cours 
D´Autodéfense Intellectuelle); trad. Patrícia Sá; 244 p.; 5 caps.; 52 citações; 1 diagrama; 35 enus.; 16 gráfs.; 6 ilus.; 48 

websites; 1 tab.; 123 refs.; 23 x 16 cm; br.; Elsevier; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 9 a 60.  

2.  Carraher, David Willian; Senso Crítico: Do Dia-a-Dia às Ciências Humanas; apres. Franciso Gomes de 
Matos; 164 p.; 7 caps.; 7 citações; 2 gráfs.; 7 ilus.; 2 tabs.; 13 refs.; alf.; 21,5 x 15,5 cm; br.; 5a Ed.; Pioneira; São Paulo, 

SP; 1999; páginas XIX a XXI, 1 a 17, 77 a 91 e 135.  

3.  Costa, João Paulo; & Rossa, Dayane; Manual da Conscin Cobaia; pref. João Aurélio Bonassi; revisores 
Roberto Otuzi; Helena Alves Araújo; & Erotides Louly; 200 p.; 5 seções; 26 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 69 enus.;  

2 fotos; 2 gráfs.; 3 ilus.; 2 minicurrículos; 4 tabs.; 20 websites; glos. 183 termos; 45 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 157 a 160. 
4.  Scheidt, Felippe; Autocrítica; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 4; N. 4; Seção: Temas da 

Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezemro, 2000; páginas 274 a 282. 

5.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliacao; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 208 e 209. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 indices;  
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 410 e 411. 
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R E C E X I B I L I D A D E    GR U P A L  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recexibilidade grupal é a capacidade ou qualidade da ação transformado-

ra de consciências afins ao empregarem a técnica da reciclagem existencial (recéxis), potenciali-

zada pela interassistencialidade consciencial, cosmoética, com base na auto e heteropesquisa, em 

prol da evolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso, retorno, recuo; repeti-

ção, 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 vocábulo existencial vem igualmente do idioma Latim, existentialis, de existere, “ter 

existência real”. Apareceu no Século XIX. A palavra grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; 

conjunto; reunião”, e esta do idioma Germânico, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, 

“massa arredondada”. Surgiu no Século XVIII. O termo grupal apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Reciclogenia grupal. 2.  Remodelação qualitativa do grupo. 3.  Meta-

morfismo evolutivo grupal. 4.  Comutabilidade maxiproexológica. 5.  Transmutabilidade grupal 

qualificadora. 6.  Planificação evolutiva em grupo. 7.  Sinergia recicladora grupal. 8.  Renovação 

grupal qualificada. 

Neologia. As 3 expressões compostas recexibilidade grupal, recexibilidade grupal bási-

ca e recexibilidade grupal avançada são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Estagnação do grupo. 2  Anacronismo grupal. 3.  Apatia coletiva an-

tiproéxis. 4.  Conservabilidade anacrônica grupal. 5.  Mesmexologia intrafísica do grupo. 

Estrangeirismologia: o qui s’assem le se ressem le; a generalia specialibus non dero-

gant; o modus faciendi das dinâmicas interativas na grupalidade; o turning point evolutivo;  

a glasnost grupal; o grupo outsider; o savoir-faire proexológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Recexologia Grupal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene grupal; o reciclopensene grupal; os estagnopensenes; a es-

tagnopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; o holopensene coletivo automimético; 

os qualipensenes; a qualipensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os grupopensenes;  

a grupopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; a autopensenização analítica; a hetero-

pensenização cosmoética; os criticopensenes; a criticopensenidade; o holopensene pesquisístico; 

o holopensene da evolução; o holopensene interassistencial; o holopensene da Integraciologia;  

o holopensene automimético; o holopensene da maxiproéxis; o holopensene do empreendedoris-

mo evolutivo; o holopensene do grupo evolutivo; a pensenidade da maxidissidência; a ortopense-

nização grupal; o holopensene do completismo grupal. 

 

Fatologia: a recexibilidade grupal; o tempo de maturação das mudanças; os grupos mini-

dissidentes; os grupos maxidissidentes; o ponto cego grupal; as distorções cognitivas do passado 

tratadas no presente; as imaturidades pessoais compondo o panorama das imaturidades grupais; as 

automimeses coletivas dispensáveis sinalizadas a partir de sincronicidades; a identificação dos 

traços anacrônicos grupais; a consciencioterapia em grupo; a recin grupal; a recéxis grupal; a reci-

clagem integrada; a oportunização imperdível; as interrelações evolutivas; as libertações das in-

terprisões grupocármicas; os grupos intrafísicos; as afinizações grupais; as características do gru-

po; os trafares grupais; os trafores grupais; a dinamização evolutiva; a repercussão da reciclagem 

dos líderes; a resiliência grupal; os propulsores da evolução grupal; o compartilhamento de sabe-
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res; a conscientização da maxiproéxis grupal; o desapego do ego a favor do grupocarma; a cons-

ciência de equipe; a constatação do enfrentamento grupal desassediador; o vínculo cognopolita;  

o aprofundamento da convivialidade evolutiva; o convívio das diferenças; a focagem traforista;  

o compléxis grupal; a integração de líderes cosmoéticos; o exercício da democracia direta; os pes-

quisadores das especialidades em sinergia; a Enciclopédia da Conscienciologia; a Cognópolis;  

a policarmalidade esboçante; as gescons grupais; o Conselho dos 500 da Cognópolis; o Conselho 

das ICs; a UNICIN integradora de grupos; o Holociclo; a Holoteca; os organismos consciencio-

cêntricos; a procura da teática máxima dos 20 megaatributos da evolução. 

 

Parafatologia: o parapsiquismo interassistencial; os grupos extrafísicos; a retroalimenta-

ção extrafísica; o vínculo intermissivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as dinâmicas parapsíquicas; as retrocognições;  

a existência dos paraolhos espectadores da recéxis grupal; os paraolhos de ver; a paravisão de 

conjunto; os grupos de amparadores; a estrutura parassocial do grupo; o Acoplamentarium; os 

cursos de campo; os grupos extrafísicos amparadores dos grupos intrafísicos; a interassistência 

multidimensional; a amparabilidade grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intragrupal; o sinergismo intergrupal; o sinergismo in-

ter-ICs; o sinergismo recéxis grupal−ressonância maxiproéxica; o sinergismo intencionalidade- 

-comprometimento. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) refletindo no grupo; o prin-

cípio do exemplarismo grupal (PEG); o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio 

da afinidade; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da intercooperação; o princípio da 

empatia evolutiva; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da responsabilidade 

grupal. 

Codigologia: os códigos culturais existentes; os códigos de conduta; os códigos grupais 

de vitimização coletiva; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); a reciclagem dos retrocódigos grupais; o código grupal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria básica da evolução 

em grupo; a teoria da materpensenidade. 

Tecnologia: a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica da conscin-cobaia; a téc-

nica da conscin-trafor; a técnica analítica dos autopensenes; a técnica analítica dos grupopense-

nes; a técnica da verbação; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas heteroconscienciométricas; 

as técnicas consciencioterápicas grupais; as técnicas de interassistência energética; a técnica do 

crescendo proexológico; a técnica da criticidade cosmoética; as técnicas de convivência sadia;  

a técnica de manutenção do megafoco evolutivo grupal; a técnica da acareação cosmoética. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico das Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;  

o Colégio Invisível da Policarmologia. 

Neossinapsologia: a autoperceptibilidade do megaprocesso grupal alavancando neossi-

napses grupais. 

Binomiologia: o binômio líder-liderado; o  inômio fato intrafísico− escortino  a pa-

rarrealidade. 

Interaciologia: a interação enriquecedora dos diferentes; a interação das ICs; a intera-

ção Recin Grupal–Recéxis Grupal. 

Crescendologia: o crescendo consciência reciclante–grupo consciencial reciclante;  

o crescendo Sociologia-Parassociologia; o crescendo somatório de ideias–somatório de esfor-
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ços; o crescendo aprendizagem colaborativa–aprendizagem evolutiva; o crescendo evolutivo 

egocarma-grupocarma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio prioridade–desafio−autossuperação grupal; o trinômio de-

pendência-independência-interdependência; o trinômio recin pessoal−recéxis pessoal−recéxis 

grupal; o trinômio pré-IC−consciencioterapia−recéxis grupal; o trinômio cláusula pétrea pes-

soal−cl usula pétrea grupal−cl usula pétrea intergrupal. 

Politicologia: a recexocracia; a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;  

a energocracia; a interassistenciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço aplicado na recéxis; a lei da afini-

dade evolutiva; a lei da interassistencialidade; a lei de semelhante atrair semelhante; a lei de 

atração dos opostos. 

Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a priorofilia; a ma-

xiproexofilia; a recinofilia; a recexofilia; a heterocriticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a estigmatofobia; a neofobia; a autopesquisofobia; a conviviofobia; a socio-

fobia; a priorofobia; a recinofobia; a recexofobia; a decidofobia; a heterocriticofobia; a evolucio-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização grupal; a síndrome da dispersão cons-

ciencial; a síndrome da mesmice; a síndrome do medo; a síndrome da despriorização existencial; 

a síndrome da apriorismose; a síndrome do ostracismo; a síndrome de Gabriela. 

Holotecologia: a recexoteca; a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a assistencio-

teca; a paradiplomacioteca; a politicoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Errologia; 

a Grupocarmologia; a Integraciologia; a Interassistenciologia; a Recinologia; a Reurbanizaciolo-

gia; a Maxiproexologia; a Parassociologia; a Parageneticologia; a Para-Historiologia; a Prioro-

logia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enci-

clopedista; a conscin autocrítica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista;  

o duplista; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;   

o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepcio-

logista; o projetor consciente; o autodecisor; o homem racional; o sistemata; o tertuliano; o verbe-

tólogo; o voluntário; o autopesquisador-cobaia; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;   

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista;  

a duplista; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial;  

a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepcio-

logista; a projetora consciente; a autodecisora; a mulher racional; a sistemata; a tertuliana; a ver-

betóloga; a voluntária; a autopesquisadora-cobaia; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo 

sapiens cobaya; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens gre-

garius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autoper-

quisitor; o Homo sapiens conviviologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recexibilidade grupal básica = a mudança grupal em estágio inicial apli-

cada a partir de técnicas conscienciológicas e ações interassistenciais intragrupais; recexibilidade 

grupal avançada = a mudança grupal aplicada a partir de técnicas conscienciológicas e ações in-

terassistenciais intra e extragrupais. 

 

Culturologia: a cultura sociológica; a cultura multidimensional; a cultura da grupali-

dade; a cultura da Interassistenciologia; a cultura parapsíquica; a cultura proexológica; a cultu-

ra da sociabilidade evoluída; a cultura da Evoluciologia; a cultura da Recexologia. 

 

Exemplarismo. O evoluciólogo é exemplo teático, catalisador da recexibilidade grupal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recexibilidade grupal, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Apriorismose  grupal:  Apriorismologia;  Nosográfico. 

03. Bitraforologia:  Traforologia;  Homeostático. 

04. Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

05. Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06. Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

07. Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08. Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

09. Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

10. Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

11. Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

12. Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

13. Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

14. Sociofilia  evolutiva:  Sociologia;  Neutro. 

15. UNICIN:  Integraciologia;  Homeostático. 

 

A  RECEXIBILIDADE  GRUPAL  É  PROPORCIONAL  AO  IN-
VESTIMENTO  TEÁTICO  NAS  RECÉXIS  PESSOAIS,  POTEN-
CIALIZADA  PELA  LIDERANÇA  COSMOÉTICA,  EXEMPLO  DI-
FERENCIADOR,  A  MAIOR,  NA  MAXIPROÉXIS  DO  GRUPO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui lucidez quanto ao nível da contribuição 

pessoal frente às reciclagens grupais? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o aproveitamento 

autevolutivo da vivência em grupo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 24 seções; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 
estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 5 índices; 3 infográficos; 1 microbiografia; 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 29, 99, 450 e 821. 
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2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 40 seções; 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 Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 682 a 688. 

 

J. N. 
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R E C E X O G R A M A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recexograma é o instrumento conscienciométrico utilizado para aferir  

o índice de recexibilidade ou a qualidade das reciclagens conscienciais da conscin lúcida, homem 

ou mulher, a partir da avaliação objetiva e simplificada de 100 itens, agrupados em 10 áreas de 

manifestação, visando a aplicação técnica da recéxis, em prol da desperticidade e do completismo 

existencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; reiteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo vem do idioma Latim, cyclus, “período de 

anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O elemen-

to de composição grama provém do mesmo idioma Grego, grámma, “caráter de escrita; sinal gra-

vado; letra; texto; inscrição; registro; lista; documento; livro; ciência; cultura; instrução; nota de 

música; algorismo; acento gráfico; figura de Matemática”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Instrumento técnico avaliativo da recéxis. 2.  Ferramenta recexomé-

trica. 3.  Planilha para análise da recexibilidade pessoal. 4.  Aferidor autorrecexológico. 

Neologia. Os vocábulos recexograma e as duas expressões compostas recexograma teó-

rico e recexograma teático são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Aplicação intuitiva da recéxis. 2.  Pseudaplicação da técnica da re-

céxis. 3.  Robéxis. 4.  Vida instintual. 5.  Vida desprogramada. 6.  Condicionamento antirrecéxis. 

7.  Invexograma. 

Estrangeirismologia: o checkup evolutivo pessoal; as técnicas conscienciométricas do 

continuous self improvement. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto as reciclagens pessoais objetivando o compléxis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorrenovação sadia continuada; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a autopensenização reciclofílica 

sistematizada. 

 

Fatologia: o recexograma; o instrumento amplificador do realismo autodespertológico;  

a autopesquisa técnica; o escrutínio pessoal abrangente; as 10 seções para o reciclante levar de ei-

to: corpo físico, família, profissão, patrimônio, intelectualidade, afetividade, sociabilidade, volun-

tariado, parapsiquismo e assistencialidade; os 100 itens para ampliar a visão da própria vida;  

o autorrealismo a partir do resultado do preenchimento do recexograma; a fotografia do momento 

atual; a autorrecexometria; a heterorrecexometria; a reciclagem existencial realizada tecnicamen-

te; a saída do acostamento para a via principal da autoproéxis; a atenção adequada ao grupocarma 

familiar e profissional; a reavaliação periódica do recexograma; o hábito de avaliar, enumerar, 

quantificar, medir e mensurar; a radiografia pessoal; a constatação das reciclagens realizadas, nem 

sempre percebidas no dia a dia; a evidência de trafores, trafares e trafais pessoais; os itens apre-

sentando a mesma dificuldade ano após ano; a clareza quanto aos dificultadores da recéxis;  

a necessidade de recin; a terapia;  os cursos de conscienciometria; a consciencioterapia; a recicla-

gem autoprogramada com maior assertividade; o aumento da autonomia consciencial; a conquista 

da desperticidade; o caminho do completismo existencial. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

18962 

Parafatologia: a persistência diária para mobilizar as energias conscienciais (ECs);  

a descoberta do valor do estado vibracional (EV) profilático; o gradual mapeamento e uso da si-

nalética energética e parapsíquica pessoal; a reciclagem continuada do autoparapsiquismo otimi-

zando a evolução pessoal; o contato e as aprendizagens interassistenciais com os amparadores ex-

trafísicos de função; a prática diária da tenepes; os extrapolacionismos parapsíquicos sinalizando 

as potencialidades pessoais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo exercícios físicos–exercícios bioenergéticos–exercícios 

intelectuais; o sinergismo do uso concomitante de instrumentos conscienciométricos; o sinergis-

mo recin-recéxis; o sinergismo reorganização pensênica–ajuste proexológico. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio da otimização evolu-

tiva através da interassistencialidade cosmoética; o princípio de a autevolução requerer renova-

ção incessante; o princípio do continuísmo existencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado. 

Teoriologia: a teoria da avaliação da consciência por si própria; a teoria da medida 

consciencial; a teoria da otimização dos recursos conscienciais. 

Tecnologia: as técnicas otimizadoras da autevolução; a técnica da recéxis; a técnica da 

imobilidade física vígil (IFV); a técnica dos 20 EVs diários; a técnica da tenepes; a técnica da 

dupla evolutiva (DE); a técnica do conscienciograma; a técnica da conscin-cobaia voluntária;  

a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do 

meganível de autoconsciência. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto potencializador das crises 

pessoais e autorreciclagens; o voluntariado conscienciológico naturalmente reciclogênico; o vo-

luntariado na Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial (CONS-

CIUS); os processos dinamizadores da autopesquisa dos voluntários; os voluntários tenepessis-

tas-docentes-itinerantes da Comunidade Cosmoética Conscienciológica Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o uso dos laboratórios de autopesquisa da Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o laboratório conscienciológico da 

Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Recexologistas; o Colégio Invisível dos Conscien-

ciômetras; o Colégio Invisível dos Despertos. 

Efeitologia: os efeitos autolibertadores da transparência consciencial; os efeitos auto-

potencializadores da constatação do real nível evolutivo pessoal; o efeito dinamizador das revi-

sões autobiográficas no binômio recéxis-recin; o efeito catalisador da autevolução através da 

aplicação reiterada do recexograma; os efeitos do exemplarismo pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses sobre si próprio e o papel pessoal enquanto minipe-

ça no maximecanismo. 

Ciclologia: o ciclo da autoinvestigação independente; o ciclo medição-avaliação-inter-

venção; o ciclo recéxis-recin. 

Enumerologia: a autoconscienciometria; a autoparapercepciometria; a tenepessometria; 

a autopensenometria; a autocosmoeticometria; a autoconsciencioterapia teática; a autorrecexome-

tria contínua. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-autossinceridade fundamentando os autexames 

conscienciométricos; o binômio abordagem técnica–realidade concreta; o binômio esforço-satis-

fação; o binômio transtorno temporário–benefício permanente da crise de crescimento. 

Interaciologia: a interação egocarma-grupocarma; a interação otimização dos meios– 

–qualificação dos fins; a interação acertos lúcido–otimização autevolutiva. 
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Crescendologia: o crescendo curiosidade–automotivação pesquisística–autodescober-

ta–autorrealização cognitiva; o crescendo organização-sistematização-realização; o crescendo 

diagnóstico da dificuldade–solução do problema. 

Trinomiologia: o trinômio atividades-recursos-tempo; o trinômio motivação-trabalho- 

-lazer; o trinômio revisão da intencionalidade–critério de seletividade–aprofundamento da au-

tenticidade; o trinômio autopesquisa arquivística cosmoética–autodesassédio–heterodesassédio; 

o trinômio paraeducação evolutiva–paraterapêutica consciencial–paraprofilaxia proexológica. 

Polinomiologia: o polinômio dieta nutritiva–sono repousante–ginástica regular–agili-

dade cerebral; o polinômio avaliativo obtenção-organização-análise-interpretação dos dados 

conscienciométricos; o polinômio matematização-atomização-fragmentação-autocompreensão. 

Antagonismologia: o antagonismo reciclante existencial / paralisado evolutivo; o anta-

gonismo autovitimização / autesclarecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se realiza autorreciclagens, mais se percebe  

o quanto tem a reciclar. 

Politicologia: a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a meritocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da sin-

cronicidade holobiográfica; a lei do maior esforço evolutivo; o respeito às leis do Paradireito. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a metodofilia; a recexofilia; a autevo-

luciofilia. 

Fobiologia: a egofobia; a neofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do avestruzismo. 

Mitologia: o mito de Narciso; o mito da autoimagem irretocável; a queda do mito da 

autoperfeição; a anulação do mito da irregenerabilidade consciencial. 

Holotecologia: a recexoteca; a conscienciometroteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Autocriti-

cologia; a Criteriologia; a Experimentologia; a Recinologia; a Conscienciometrologia; a Inventa-

riologia; a Consciencioterapia; a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia;  

a Paradireitologia; a Autodesassediologia; a Interassistenciologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a isca humana inconsciente; a isca humana lúci-

da; a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o autodecisor; o autopesqui-

sador; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o pai; o padrasto; o proexista; o epi-

con lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o parapercep-

ciologista; o projetor consciente; o reeducador; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbe-

tógrafo; o voluntário; o reciclante existencial; o homem de ação; o completista existencial. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a autopesqui-

sadora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a mãe; a madrasta; a proexista;  

a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a paraper-

cepciologista; a projetora consciente; a reeducadora; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana;  

a verbetógrafa; a voluntária; a reciclante existencial; a mulher de ação; a completista existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recexis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens au-

toperquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens thecni-

cus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens despertus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recexograma teórico = aquele realizado e arquivado; recexograma teáti-

co = aquele realizado, utilizado e atualizado periodicamente. 

 

Culturologia: a cultura da Autevoluciologia; a cultura da aplicação inteligente da valo-

rização do tempo; a cultura da autorreperspectivação interassistencial. 

 

Desperticidade. A autavaliação pelo recexograma possibilita a aferição do índice pesso-

al de recexibilidade ou o percentual positivo faltante para o alcance da desperticidade, enquanto 

etapa prioritária para a maioria dos intermissivistas atingir o compléxis. 

 

Autavaliação. Eis, em ordem funcional, 11 orientações para o preenchimento do recexo-

grama: 

01.  Parâmetro. Adotar como referência para aferição o nível da desperticidade, com 

equivalência a 100%. Por exemplo, se avaliar com 90% em 1 item equivale a dizer faltar 10% de 

autoqualificação para alcançar a condição de desperto naquele quesito. 

02.  Registros. Refletir aspectos favoráveis e desfavoráveis, item a item, dar a nota, re-

gistrar a situação atual e reavaliar, se necessário. 

03.  Nota. Preencher o percentual pessoal positivo com nota de 0 a 100. 

04.  Casuística. Pontuar aspectos da situação atual e checar a coerência da nota. 

05.  Reavaliação. Retificar a nota, em caso de necessidade. 

06.  Exclusão. Excluir o item do cálculo da média quando não se aplicar, anotando-se 

NA (não se aplica). 

07.  Média. Calcular a média total de cada seção ao final do preenchimento. 

08.  Síntese. Transpor a média de cada seção e calcular a média final. 

09.  Recexibilidade. Subtrair de 100 a média final, para calcular o percentual pessoal de 

recexibilidade. 

10.  Arquivo. Registrar o nome e a data do preenchimento ao final, para acompanha-

mento da cronêmica autopesquisística. 

11.  Repetição. Reiterar o uso do recexograma anual ou bianualmente, de acordo com  

o ritmo pessoal e predisposição reciclofílica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Recexologia, eis, em ordem funcional, 10 seções ou áreas de 

manifestação consciencial prioritárias na elaboração do recexograma e 100 itens para embasar  

a recexometria técnica: 

 

A.  Corpo físico (Somatologia). 

01. Alimentação. 

02. Checkup médico. 

03. Dentes e gengivas. 

04. Estética / aparência. 

05. Exercício físico. 

06. Higiene física. 

07. Relaxamento físico. 

08. Saúde física. 

09. Sexualidade. 

10. Sono. 

 

B.  Família (Grupocarmologia). 

11. Agregados / enteados: família recasada. 

12. Convívio familiar. 

13. Filho(s): qualidade da relação. 
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14. Mãe: qualidade da relação. 

15. Pai: qualidade da relação. 

16. Parentela materna: grau de afinidade; desamarração. 

17. Parentela paterna: grau de afinidade; desamarração. 

18. Parentes do(a) companheiro(a) grau de afinidade. 

19. Qualidade do diálogo. 

20. Relações de dependência: afetiva, energética, física, financeira. 

 

C.  Profissão (Proexologia). 

21. Área da formação profissional. 

22. Atualização profissional. 

23. Carga horária de trabalho. 

24. Crescimento pessoal. 

25. Ocupação de subsistência atual. 

26. Perspectiva profissional. 

27. Profissionalismo: competência. 

28. Retorno assistencial. 

29. Retorno financeiro. 

30. Satisfação pessoal. 

 

D.  Patrimônio (Intrafisicologia). 

31. Aplicações financeiras / outros investimentos. 

32. Bem imóvel: casa própria. 

33. Bens móveis: carro, computador, mobília. 

34. Capacidade de gestão. 

35. Capacidade de poupança. 

36. Origem dos recursos: trabalho ético, herança conflitiva. 

37. Programa de aposentadoria. 

38. Retribuição: doações materiais. 

39. Tendência pessoal: large ou miserê. 

40. Utilização proexológica. 

 

E.  Intelectualidade (Mentalsomatologia). 

41. Aplicabilidade evolutiva. 

42. Artigos, cursos, livros e verbetes pessoais. 

43. Autodidatismo. 

44. Biblioteca pessoal e cosmograma. 

45. Escolaridade formal. 

46. Estação de trabalho ou escritório. 

47. Leitura. 

48. Poliglotismo. 

49. Polimatia: erudição. 

50. Saúde mental. 

 

F.  Afetividade (Psicossomatologia). 

51. Afeto: carinho; ternura. 

52. Atenção: cuidado e interesse pelo outro. 

53. Amigos. 

54. Animais domésticos: zooconvivialidade. 

55. Colegas. 

56. Companheiro(a) ou dupla evolutiva. 

57. Desconhecidos. 

58. Familiares. 
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59. Identificação das próprias emoções. 

60. Saúde emocional: imperturbabilidade. 

 

G.  Sociabilidade (Parassociologia). 

61. Amizades sadias, ociosas ou raríssimas. 

62. Consciência ecológica. 

63. Consciência política 

64. Conscienciofilia ou preconceitos. 

65. Contatos profissionais. 

66. Convívio parassocial. 

67. Convívio social. 

68. Fitoconvivialidade. 

69. Qualidade da comunicação. 

70. Qualidade do lazer social. 

 

H.  Voluntariado (Conscienciocentrologia). 

71. Amparo de função. 

72. Atividades no voluntariado: área de atuação e aplicação dos trafores. 

73. Automotivação / satisfação íntima. 

74. Autonomia interdependente. 

75. Comprometimento. 

76. Disponibilidade de tempo. 

77. Epicentrismo: exercício da liderança. 

78. Linha de proéxis. 

79. Senso de equipe: intercooperação. 

80. Vinculação consciencial à ideia. 

 

I.  Parapsiquismo (Parapercepciologia). 

81. Acoplamento intencional ou assim (assimilação energética). 

82. Desassim (desassimilação energética). 

83. Domínio do estado vibracional. 

84. Exercícios bioenergéticos: 40 manobras energéticas. 

85. Fenômenos parapsíquicos: projetabilidade lúcida. 

86. Força presencial. 

87. Iscagem lúcida. 

88. Parapercepção energética de ambientes (leitura energética). 

89. Saúde parapsíquica. 

90. Sinalética energética e parapsíquica. 

 

J.  Assistencialidade (Interassistenciologia). 

91. Acolhimento–orientação–encaminhamento–follow-up. 

92. Altruísmo: bondade; generosidade. 

93. Capacidade de ouvir: empatia. 

94. Capacidade de perdoar: intercompreensão. 

95. Docência: retribuição holossomática. 

96. Gescons (gestações conscienciais). 

97. Gratidão. 

98. Sorriso. 

99. Tares (tarefa do esclarecimento). 

100. Tenepes (tarefa energética pessoal). 
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Síntese. A fim de propiciar a visão de conjunto, eis a síntese do recexograma a ser preen-

chida com os valores transcritos a partir da média total de cada área de manifestação: 

01. Corpo físico. 

02. Família. 

03. Profissão. 

04. Patrimônio. 

05. Intelectualidade. 

06. Afetividade. 

07. Sociabilidade. 

08. Voluntariado. 

09. Parapsiquismo. 

10. Assistencialidade. 

 

Média final. Para o cálculo da média a média final, somam-se as 10 médias registradas 

na síntese e divide-se por 10. 

Recexibilidade. Após o cálculo da média final, poderá ser aferido o percentual de rece-

xibilidade pessoal, subtraindo-se de 100 o resultado encontrado. 

 

Diagnosticologia. Eis 11 possíveis diagnósticos, em ordem alfabética, a partir do exame 

acurado após o preenchimento do recexograma: 

01. A necessidade de recin. 

02. As áreas de maior dificuldade. 

03. As autocorrupções explícitas. 

04. As lacunas antes ignoradas. 

05. As tendências pessoais. 

06. O bom desempenho em áreas de maior dedicação. 

07. O ritmo pessoal para realizar reciclagens. 

08. O saldo positivo das priorizações. 

09. Os itens sem investimento. 

10. Os trafares renitentes. 

11. Os trafores ociosos. 

 

Aplicabilidade. Após as etapas anteriores, sugere-se realizar plano de ação com única 

ação para cada seção, compondo conjunto de 10 ações, a ser mantido em mural para visualização, 

autestímulo e acompanhamento a fim de realizar a reciclagem autoprogramada e minimizar o ris-

co de dispersão. 

Compléxis. Ao reciclante intermissivista, além de ser participante ativo na maxiproéxis, 

é salutar ser completista na autoproéxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recexograma, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

02.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

03.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

04.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

05.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Megarrecexologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Otimização  dos  desempenhos:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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09.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

12.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

13.  Síntese  do  autoconscienciograma:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  recéxis:  Recexologia;  Neutro. 

 

O  USO  REITERADO  DO  RECEXOGRAMA  AUXILIA  O  RECI-
CLANTE  EXISTENCIAL  A  MANTER  A  VISÃO  DE  CONJUN-
TO  E  O  RITMO  DA  AUTORRENOVAÇÃO,  POSSIBILITANDO  

AUTOPROGRAMAR-SE  PARA  ALCANÇAR  O  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o seu real potencial de recexibilidade 

com foco no compléxis? Já aplicou ou pensa em utilizar o recexograma? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 indices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 92, 94, 139, 163, 224 e 225. 

2.  Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; 
br.; br.; 3a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003, páginas 11, 

106 a 125 e 138. 
3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 682, 684 e 685. 

 

L. S. D. 
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R E C E X O L O G I A    C O N S C I E N C I O G R Á F I C A   
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Recexologia Conscienciográfica é a Ciência aplicada aos estudos técni-

cos das ações transformadoras da realidade intraconsciencial da conscin, homem ou mulher, ocor-

ridas a partir da escrita conscienciológica de artigo, verbete, livro ou tratado, fundamentada no 

paradigma consciencial tarístico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; 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 vocábulo existencial vem do mesmo idioma Latim, existentialis, de existere, “ter exis-

tência real”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, 

lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. A palavra 

consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia procede do idioma Grego, 

graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Recexologia Grafopensênica. 2.  Ciência da recexibilidade conscien-

ciográfica. 3.  Estudo técnico da recexibilidade autoral.   

Neologia. As 3 expressões compostas Recexologia Conscienciográfica, Recexologia 

Conscienciográfica Inicial e Recexologia Conscienciográfica Avançada são neologismos técni-

cos da Conscienciografologia. 

Antonimologia: 1.  Pesquisa do autorado antievolutivo. 2.  Estudo da escrita estagnado-

ra. 3.  Estudo do anacronismo gráfico. 4.  Mesmexologia Autoral. 

Estrangeirismologia: o Scriptorium; o Grafopensenarium; o Verbetarium; o Pesquisa-

rium; o Autorreflexarium; o Verponarium; o Tertuliarium; o Reciclarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorreciclogenia conscienciográfica. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscien-

ciografia: striptease reciclogênico. Autorreflexões geram neogescons. Conscienciografia: autos-

superação tarística. Conscienciografia: autoprotagonismo autoral. Gescons exigem neocons. Re-

ciclemos nossa grafopensenidade. Escrever é reescrever-se.   

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia lúcida; o holopensene pessoal 

do autenfrentamento; o holopensene do abertismo consciencial; os neopensenes autorais; a neo-

pensenidade autoral; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; a atmosfera pensênica saturada pelos neoconstructos conscienciográficos; o materpensene ta-

rístico qualificado.  

 

Fatologia: as pesquisas da qualidade das autorreciclagens decorrentes da escrita consci-

enciológica; as pesquisas dos benefícios do autorado tarístico; as pesquisas das vantagens do ver-

betorado conscienciológico; a análise do impacto da publicação do livro conscienciológico; a aná-

lise das repercussões do primeiro paper tarístico; a análise das consequências da defesa do pri-

meiro verbete conscienciológico; o estudo das escolhas temáticas; a estilística pessoal elucidando 

trafares, trafores e trafais do(a) autor(a) em análise; o Holociclo enquanto fulcro ortopensênico 

desassediador do autorado; a Impactoterapia Conscienciográfica aplicada ao autor-cobaia de si 

mesmo; as investigações sobre as consequências da autovivência grafada do paradigma conscien-
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cial; os estudos do Zeitgeist autoral; o sistema de crenças e valores pessoais em análise; o antiba-

gulhismo autoral consciente em testagem; o teatro conscienciográfico propiciando o protagonis-

mo autoral reciclogênico; a coragem tarística; o calculismo cosmoético no autorado; a análise crí-

tica do percentual de êxito autoral; o usufruto das benesses autorais; as neorretribuições em proje-

to; as autopesquisas em prol da megagescon; os estudos sobre a autoridade autoral gerando neor-

responsabilidades; a consolidação do ponto de virada na Seriexologia Lúcida; as estratégias evo-

lutivas para o autorrevezamento multiexistencial; a autoconscienciografometria reciclogênica;  

a conscienciografia reparadora; as pesquisas da teática conscienciográfica na depuração da anti-

conflitividade; a Acertologia Autoral; a autocognição autoral depurada a favor da tares. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático qualificando as re-

céxis autorais; as autopesquisas da interassistência tarística multidimensional; a abjuração retroi-

deativa promovendo as retratações esclarecedoras multidimensionais; a análise da libertação de 

companhias extrafísicas nosográficas, a partir do neoposicionamento ideativo; a tenepes enquanto 

esteio reciclogênico autoral; os extrapolacionismos parapsíquicos relativos às gescons pessoais;  

a sinalética energética e parapsíquica pessoal sinalizando os avanços autorais; os insights cons-

cienciográficos revigorando a escrita tarística; as autorreciclagens autorais fomentando a autoluci-

dez multidimensional em prol da qualificação da tares. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo escrita-recéxis; o sinergismo evolutivo acabativa da ges-

con–acabativa da recin; o sinergismo dos trafores pessoais alinhados à proéxis; o sinergismo or-

topensenização-autorreciclagem; o sinergismo recéxis-recin-interassistencialidade; o sinergismo 

escrita conscienciológica–amparabilidade; o sinergismo escrita diária–pensenização retilínea;  

o sinergismo catalítico da autovivência cosmoética da interassistencialidade. 
Principiologia: o princípio da descrença (PD) estruturando as autovivências autorais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as gescons. 

Teoriologia: a teoria da grafoassistência; a teoria do amparo interconsciencial; a teoria 

e a prática da interassistência consciencial; a teoria da força presencial exemplificativa; a teoria 

do efeito imediato e do efeito mediato; a teoria da verpon recicladora; as teorias conscienciológi-

cas vivenciadas e exemplificadas. 

Tecnologia: as técnicas conscienciográficas fundamentadas na Interassistenciologia;  

a conscienciografia enquanto técnica reciclogênica; a técnica do detalhismo enquanto desafio 

para o autopesquisador novato; as técnicas de domínio bioenergético; a técnica conscienciométri-

ca de diagnóstico do autor através da obra escrita; a escrita técnica enciclopédica na condição 

de instrumento eficaz para as autopesquisas teáticas propostas pela Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o labcon pessoal explicitado. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia; o Colégio Invisí-

vel dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio 

Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia;  

o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito do verbetorado no autodesassédio intelectual; o efeito parapsíquico 

do trabalho mentalsomático; o efeito do autorado na recuperação de cons; o efeito propulsor do 

autorado conscienciológico na maturidade consciencial; o efeito do autorado no neoposiciona-

mento existencial; o efeito do autorado na autoconfiança intelectual; o efeito do autorado na am-

parabilidade pessoal; os efeitos do autorado tarístico na reciclagem dos leitores críticos. 

Neossinapsologia: as neossinapses autorais obtidas a partir da conscienciografia. 

Ciclologia: o ciclo ideia-autorreflexão-neoideia; o ciclo autabertismo consciencial–neo-

cognição; o ciclo autodiagnóstico-autoprescrição-autopesquisa-escrita. 

Enumerologia: a pesquisa do neoambiente autoral; a pesquisa das neoenergias autorais; 

a pesquisa da neopensenização autoral; a pesquisa das neocompanhias autorais; a pesquisa das 
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neoparapercepções autorais; a pesquisa da neoprodutividade autoral; a pesquisa da neorrotina 

evolutiva autoral. 

Binomiologia: o binômio responsabilidade-retribuição; o binômio autoconsciência-von-

tade; o binomio gratidão-tares; o binômio gabarito-oportunidade aplicado à reciclogenia autoral. 

Interaciologia: a interação conscin autora–consciexes assistidas; a interação conteúdo 

pessoal–conteúdo tarístico; a interação conscienciografofilia-reciclogenia. 
Crescendologia: o crescendo tema idealizado–verbetografia vivenciada; o crescendo 

primeiro livro–segundo livro; o crescendo neoideia-tares; o crescendo hipótese–autovivência au-

toral.  

Trinomiologia: o trinômio verbete-artigo-livro; o trinômio prioridade-desafio-autossu-

peração; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio concentração 

mental–atenção fixada–hiperacuidade; o trinômio antibagulhismo doméstico–antibagulhismo 

pensênico–antibagulhismo cotidiano; o trinômio autodiagnóstico-autoterapêutica-autorremis-

são; o trinômio autopesquisa-escrita-publicação. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autotares-autogescon. 

Antagonismologia: o antagonismo prole consanguínea / prole mentalsomática; o anta-

gonismo orgulho / modéstia; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo desapego voluntá-

rio / desapego forçado; o antagonismo gessom / gescon; o antagonismo tacon / tares; o antago-

nismo Dogmática / Verponologia. 

Paradoxologia: o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal. 

Politicologia: a proexocracia; a conscienciocracia; a política do autorado. 

Legislogia: as paraleis aplicadas à conscienciografia; a lei de ação e reação aplicada  

à Conscienciografologia; a lei de causa e efeito aplicada à tares; a lei da economia de bens aplica-

da aos leitores. 

Filiologia: a neofilia motivando a autoprodutividade autoral. 

Fobiologia: a criticofobia estagnando o desenvolvimento da escrita pessoal. 

Sindromologia: a superação da síndrome de Amiel; a supressão da síndrome da subesti-

mação; a eliminação da síndrome da pré-derrota. 

Maniologia: a fracassomania inibindo as gescons pessoais. 

Holotecologia: a Holoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia Conscienciográfica; a Conscienciografologia; a Re-

cinologia; a Intraconscienciologia; a Verbetografologia; a Interassistenciologia; a Proexologia;  

a Taristicologia; a Verponologia; a Autorrevezamentologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin tarística. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o verbetógrafo; o articulista; o autor; o leitor; o edi-

tor; o revisor; o autorrevezador lúcido; o inversor; o reciclante existencial. 

 

Femininologia: a intermissivista; a verbetógrafa; a articulista; a autora; a leitora; a edito-

ra; a revisora; a autorrevezadora lúcida; a inversora; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

intellectivus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Recexologia Conscienciográfica Inicial = a pesquisa das autorrecicla-

gens ocorridas na escrita do primeiro artigo conscienciológico do jovem inversor; Recexologia 
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Conscienciográfica Avançada = a pesquisa das autorreciclagens ocorridas na escrita da megages-

con da conscin erudita na adultidade. 

 

Culturologia: a cultura do autorado; a cultura do verbetorado; a cultura da autexposi-

ção; a cultura do autenfrentamento; a cultura da autopesquisa; a cultura da ortopensenidade;  

a cultura da reciclogenia. 

 

Cronêmica. Eis, em ordem lógica, por exemplo, 3 momentos relevantes para o estudo 

das crises de crescimento evolutivo e respectivas reciclagens autorais: 

1.  Antes da escrita: os autoconflitos paradigmáticos; as incertezas pessoais; os questio-

namentos existenciais; as buscas intelectivas; as autopesquisas norteadoras. 

2.  Durante a escrita: as (in)decisões ideativas; os fatos relevantes; as autovivências im-

pactantes; os autenfrentamentos pró-tares; as gradações das autossuperações. 

3.  Após a escrita: as heterocríticas; as autocríticas; os paraposfácios; os neoposiciona-

mentos pessoais; os impactos grupais. 

 

Propulsores. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 

propulsores da Recexologia Conscienciográfica, a serem apreendidos e qualificados pela conscin, 

autoranda, autora, verbetógrafa ou articulista empenhada: 

01. Abertismo consciencial: a Cosmovisiologia Autoral. 

02. Autocriticidade acurada: a Criticologia Autoral. 

03. Autodesembaraço mentalsomático: a Autodesassediologia Autoral. 

04. Autodestemor ideativo: a Autopesquisologia Autoral. 

05. Autodeterminação intelectual: a Autodeterminologia Autoral.  

06. Intencionalidade cosmoética: a Cosmoeticologia Autoral. 

07. Liberdade autopensênica: a Liberologia Autoral. 

08. Pensenidade traforista: a Ortopensenologia Autoral. 

09. Predisposição tarística: a Interassistenciologia Autoral. 

10. Prioridade assistencial: a Megafocologia Autoral. 

11. Tenepessismo atuante: a Autotenepessologia Autoral. 

12. Vontade de mudar: a Voliciologia Autoral. 

 

Taxologia. Conforme a Neoautorrealismologia, eis, em ordem alfabética, dentre outros, 

16 tipos de reciclagens autorais, seguidas das resultantes neocorrências, possíveis a partir da teáti-

ca conscienciográfica:  

01. Autorreciclagem axiológica: o neovalor; o neoeixo; o neoparadigma. 

02. Autorreciclagem cosmovisiológica: a neomundividência; a neoperspectiva; a neoa-

bordagem. 

03. Autorreciclagem egológica: a neoidentidade; o neoego; a neossinapse. 

04. Autorreciclagem emocional: a neossensação; a neofilia; a neopredileção. 

05. Autorreciclagem energossomática: o neopadrão; a neopsicosfera; o neo-EV. 

06. Autorreciclagem etológica: a neopostura; o neoexemplarismo; o neoetos. 

07. Autorreciclagem existencial: o neodomicílio; a neorresidência; o neo-holopensene. 

08. Autorreciclagem intelectual: o neoconfor; a neoverpon; a neogescon.  

09. Autorreciclagem intraconsciencial: o neopatamar; o neopoder; a neobiografia pes-

soal.  

10. Autorreciclagem materpensênica: o neomaterpensene; o neoconteúdo; a neoespe-

cialização. 

11. Autorreciclagem neuroléxica: o neoléxico; o neoidioma; o neologismo. 

12. Autorreciclagem organizativa: a neoatividade; a neorrotina; a neoagenda. 

13. Autorreciclagem parapsíquica: a neoideia; o neofenômeno; a neossolução. 

14. Autorreciclagem proéxica: a neoprofissão; o neovoluntariado; a neopriorização. 

15. Autorreciclagem somática: a neodieta; o neovestuário; o neossoma. 
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16. Autorreciclagem volitiva: a neoconquista; o neodomínio; a neocondição. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Recexologia Conscienciográfica, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Autexposição  recicladora:  Autorrecexologia;  Homeostático.  

03. Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04. Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05. Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático.  

06. Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

07. Diletantismo  antievolutivo:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

08. Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09. Megarrecexologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10. Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11. Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12. Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

13. Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14. Trinômio  prioridade-desafio-autossuperação:  Recexologia;  Homeostático. 

15. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático.  

 

A  RECEXOLOGIA  CONSCIENCIOGRÁFICA  É  TEMA  PRIO-
RITÁRIO  PARA  O  INTERMISSIVISTA  FOCADO  NA  AMPLIA-
ÇÃO  DO  PERCENTUAL  DE  AUTOCOMPLÉXIS,  OTIMIZANDO  

A  CONDIÇÃO  EXISTENCIAL  LÚCIDA  A  FAVOR  DA  TARES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já usufrui das benesses da reciclogenia conscien-

ciográfica? Na escala de 1 a 5, em qual nível de excelência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 

Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 mi-
crobiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 211 a 213. 

2.  Arakaki, Kátia; Antibagulhismo Autoral; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 24 
enus.; 1 minicurrículo; 1 tab.; 1 nota; 7 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz 

do Iguaçu, PR; 2011; páginas 19 a 49. 

3.  Haymann, Maximiliano; Técnica da Gescon Autodesassediadora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 
3; N. 3; 1 E-mail; 6 enus.; 1 minicurrículo; 5 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); 

Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 8 a 12. 

4.  Ribeiro, Luciana; Conscienciografograma; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 1 E-mail;  
6 enus.; 1 minicurrículo; 1 questionário; 7 tabs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); 

Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 3 a 19. 

5.  Salles, Rosemary; Escrita Conscienciológica e Reciclagem Intraconsciencial; Artigo; Scriptor; Revista; 
Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 9 enus.; 1 minicurrículo; 6 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia 

(UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 63 a 71. 
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R E C H A Ç A M E N T O    E G O I C O  
( A N T I A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O rechaçamento egoico é a atitude de a conscin, homem ou mulher, rejei-

tar, repelir, enxotar, afastar e / ou empurrar para longe as consciências e demandas multidimen-

sionais a assistir, por ausência ou insipiência empática decorrente das tendências mesquinhas e da 

seletividade egocêntrica, condições inibidoras das interrelações cosmoéticas, equânimes e assis-

tenciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo rechaçar procede do idioma Francês, rechacier, “repelir”. Surgiu 

no Século XVI. O elemento de composição ego deriva do idioma Latim, ego, “eu”. Apareceu, na 

Linguagem Erudita e Semierudita, a partir do Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Abjuração egoísta. 2.  Expulsão egoística. 3.  Desprezo ególatra.  

4.  Desacolhimento egotista. 5.  Renegamento egoico. 

Neologia. As duas expressões compostas rechaçamento egoico subliminar e rechaça-

mento egoico irrefutável são neologismos técnicos da Antiassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Aquiescência fraterna. 2.  Autodespojamento benévolo. 3.  Recepção 

afetuosa. 4.  Imparcialidade benfazeja. 5.  Autorrenúncia sincera. 6.  Acolhimento universalista de 

consciências. 

Estrangeirismologia: a falta de upgrade intraconsciencial; o modus vivendi errôneo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à generosidade altruísta. 

Citaciologia: − “Sempre dê o melhor de si. O que você plantar agora vai colher mais tar-

de” (Augustine Mandino, 1923−1996). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Antialtruísmo. O egoísmo é sempre antialtruísmo”. 

2.  “Generosidade. A conscin miserê não é generosa porque vê dificuldade em tudo”. 

“O perdão sincero é a primeira manifestação concreta da generosidade pessoal. A maior genero-

sidade seria, sem dúvida, tornar a consréu um Ser Serenão”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da antiassistência; o holopensene pessoal da esqui-

va; o holopensene pessoal de exonerar-se; os pensenes de menosprezo às necessidades das demais 

consciências; os pensenes de onipotência narcísica; os pensenes quanto a só receber; os pensenes 

de autoindisponibilidade; os autopensenes quanto a sempre priorizar e atender as necessidades  

e desejos pessoais; a pensenidade direcionada apenas para o culto de si mesmo; os egopensenes;  

a egopensenidade; os fixopensenes; a fixopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os 

monopensenes; a monopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xe-

nopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenida-

de; a pensenidade autocentrada patológica reforçando o auto e heterodesrespeito; o autenfrenta-

mento corajoso para reabilitação da fôrma holopensênica pessoal. 

 

Fatologia: o rechaçamento egoico; o ato de não dar acolhimento às outras consciências; 

a ausência de afeto e a malevolência manifestados através da sovinice energética da conscin incu-

riosa; o ato de não querer dar de si; a ação de relutar e ou repelir os obstáculos e desafios; o ato de 

rejeitar os trafares e trafores; a esnobação da própria vida; a ingratidão; a omissão deficitária;  

o descaso, o descuido; a dispersão mental; a poluição consciencial; o repúdio à recin; o ato de 

apenas pensar no erro frente às frustrações; o indiferentismo; a inabilidade para as avaliações das 
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auto e heteronecessidades; a subestimação dos recebimentos proexológicos; o preenchimento do 

tempo pessoal com o evolutivamente desimportante; o emprego dos talentos pessoais em ativida-

des não prioritárias; o atarefamento compulsivo; o autodesafeto; o autovaloração patológica; a nu-

trição do egoísmo, da vaidade e dos instintos pessoais; a vontade, a intenção e os interesses volta-

dos para si próprio; a acepção de pessoas; a heterocrítica mordaz desassistencial; os atrasos nos 

compromissos e tarefas; a negligência e desrespeito com os deveres pessoais considerados impro-

cedentes; o varejismo eletronótico; a defesa dos próprios direitos; as escolhas pessoais erradas;  

a dificuldade em atender as solicitações; o ato de não saber ouvir e só querer falar de si; a impaci-

ência com os demais; a indignação; a irritação; o modo ríspido e / ou inoportuno dos comentários; 

a falta de discernimento quanto à responsabilidade afetiva no trato dos conflitos e necessidades 

intra e interconscienciais; a incapacidade de empatia; o autodesconhecimento; a ausência de auto-

pesquisa; os enfoques menos prioritários nos próprios estudos; a condição instintual do porão re-

velando a falta de lucidez e imaturidade consciencial; o trafarismo; o orgulho; a vaidade; o auten-

gano; a autovitimização; a autocorrupção; a indisciplina com os registros diários; as concessões 

anticosmoéticas; a seleção dos assistidos; a antitares; as pequenezes; a casta; o grupelho; o igrejis-

mo; a panelinha; a demagogia; o cabotinismo; a inautenticidade; a falta de Higiene Consciencial; 

a antiassistencialidade milenar; a fuga da raia das responsabilidades pessoais; a vontade íntima de 

fugir, expressa no comportamento rechaçante; a ectopia egoica antiassistencial; a pretensão quan-

to a determinar hora e local para ser assistencial; a insensibilidade afetiva; a anticonscienciome-

tria; a covardia existencial; a caída das fichas quanto ao modus operandi; a vergonha intraconsci-

encial; o abertismo consciencial; o autacolhimento; o heteracolhimento; o investimento conscien-

te na autocognição; a lisura cosmoética; as ferramentas de autorrecomposição e autorrealinha-

mento fraterno multiexistencial; o exercício do acolhimento no preparo para a próxima inter-

missão. 

 

Parafatologia: a desconsideração multiexistencial; as energias conscienciais tóxicas  

e poluidoras geradas pela esterilidade assistencial decorrente do orgulho; o desrespeito com  

a multidimensionalidade; a suspensão do rapport com os amparadores; a afluência e crédito aos 

bolsões da Baratrosfera; o autassédio; as pseudescolhas dos atendidos na tenepes; a postura men-

tal egocêntrica tornando a conscin energeticamente insaciável; o desdém holossomático; a vampi-

rização energética; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a descoberta das sinalé-

ticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a equipex oportunizando sentimentos de benevolência; 

a tenepes enquanto facilitadora do desenvolvimento da empatia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo rechaçamento interpessoal–rechaçamento intrapessoal; 

o sinergismo intrafísico-extrafísico; o sinergismo patológico autassédio-heterassédio; o sinergis-

mo autodesorganização-autocorrupção; o sinergismo medo-autocomplacência; o sinergismo re-

chaçamento–defesa da inabilidade; o sinergismo frustração-pusilanimidade; o sinergismo desas-

sombro pessoal–autoconfrontação cosmoética; o sinergismo autassistência-interassistência. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de ninguém evoluir sozinho; 

o princípio da eliminação de microinteresses; o princípio da solidariedade consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria das omissões conscienciais coexis-

tentes à interprisão grupocármica; a teoria da indiferença significando rechaço às oportunidades;  

a teoria do Serenão. 

Tecnologia: a técnica da retribuição pessoal; a técnica do desapego autoconsciente;  

a técnica da Consciencioterapia; a técnica do Conscienciograma; a técnica do conscin-cobaia;  

a técnica da verbetografia; a técnica da cosmoeticoterapia; as técnicas conscienciológicas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico e o paravoluntariado interassisten-

cial enquanto propulsores da reeducação evolutiva. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; 

o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Au-

toconscienciometrologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia;  

o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito antievolutivo do rechaçamento; o efeito de dar-se conta do meca-

nismo rechaçante; o efeito do sentimento íntimo de incompletude decorrente da fuga; o efeito da 

autovergonha; o efeito da decisão; o efeito da autoinvestigação e autopesquisa; o efeito da anti-

vitimização no despertamento da coragem; o efeito do autenfrentamento. 

Neossinapsologia: o rechaçamento egoico impedindo a construção de neossinapses de 

autêntico acolhimento; a reconfiguração da rede neossináptica a partir do paradigma conscien-

cial. 

Ciclologia: o ciclo antiassistencial julgar-criticar-diagnosticar-interpretar a carência  

e / ou dificuldade consciencial dos demais a partir das próprias prioridades e necessidades; o ciclo 

da esquivança de modo a impedir e encobrir o confronto com a própria realidade intraconscienci-

al; o ciclo da autoindisponibilidade evolutiva; o ciclo autoconscienciométrico reeducador das 

condutas pessoais. 

Enumerologia: a autoignorância; o autengano; a autossuperficialidade; o autocentris-

mo; a autosseletividade; o autopreconceito; a pseudoautoproteção. 

Binomiologia: o binômio desencaminhamento existencial–ignorância evolutiva; o binô-

mio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio autoapego-autodesapego; o binômio ad-

miração-discordância; o binômio interassistência-evolução; o binômio empatia-assertividade. 

Interaciologia: a interação recepção-retribuição como condição libertária das interpri-

sões multiexistenciais por intermédio da interassistência. 

Crescendologia: o crescendo assistido-assistente a partir da assunção assistencial lú-

cida. 

Trinomiologia: o trinômio individualismo-coletivismo-egoísmo; o trinômio mundinho- 

-interiorose-apriorismose; o trinômio evolutivo egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio 

acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio patológico apriorismose–preconceito–patopensenidade– 

–relações conflitivas–interprisão grupocármica. 

Antagonismologia:  o antagonismo rechaçar / acolher; o antagonismo açodamento  

/ autorreflexão; o antagonismo fugir / enfrentar; o antagonismo errar / aprender; o antagonismo 

autassédio / heterassédio; o antagonismo antipatia / empatia; o antagonismo arrogância / renún-

cia cosmoética; o antagonismo antifraternismo / interassistência. 

Paradoxologia: o paradoxo de a evolução consciencial individual se desenvolver no 

âmbito da evolução consciencial grupal; o paradoxo de o fechamento da conta egocármica pro-

piciar a abertura da conta policármica. 

Politicologia: a autocracia; a tirania; a aristocracia; a escravocracia. 

Legislogia: a ausência da lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade; a lei da 

ação-reação; a lei de inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: autofilia; a hedonofilia; a egofilia; a materiofilia; a neofilia; a conscienciofi-

lia; a autocogniciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: o medo de ficar pobre, seja de dinheiro, de energia ou de conhecimento;  

a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da evasão; a síndrome da despriorização existencial; a sín-

drome da apriorismose; a síndrome do avestruzismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a egomania; a idolomania de todas as naturezas; a megalomania. 

Mitologia: o mito de Narciso; a ilusão mitificadora da própria personalidade; o mito da 

verdade absoluta; o mito da evolução espontânea sem esforço; o mito de viver sem desafetos es-

pontâneos. 
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Holotecologia: a nosoteca; a trafaroteca; a assistencioteca; a psicossomatoteca; a convi-

vioteca; a cosmoeticoteca; a voluntarioteca; a socioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Antiassistenciologia; a Autassediologia; a Egocarmologia; a Au-

topatopensenologia; a Psicossomatologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Experimentolo-

gia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin antipática; a conscin eletronótica; a conscin escapista; a isca hu-

mana inconsciente; a consréu; a conscin autodepreciada; a pessoa superindividualista; a pessoa 

não solidária; a conscin antiassistencial; a conscin baratrosférica. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o rebotador; o pré-serenão vulgar; o auto-

desafeiçoado; o autodesconhecido; o ingrato; o egocêntrico; o orgulhoso; o miserê; o cidadão an-

ticomuntário. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a rebotadora; a pré-serenona vulgar; a auto-

desafeiçoada; a autodesconhecida; a ingrata; a egocêntrica; a orgulhosa; a miserê; a cidadã antico-

munitária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapi-

ens antipathicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens 

neophilicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens interassis-

tens; o Homo sapiens polycarmicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rechaçamento egoico subliminar = o repúdio ao desvelo da própria reali-

dade intraconsciencial, da realidade dos fatos e parafatos para si mesma, permanecendo na condi-

ção de egocentrismo e inautenticidade; rechaçamento egoico irrefutável = o repúdio ao desvelo da 

realidade intraconsciencial, da realidade dos fatos e parafatos das demais consciências, com visão 

pessoal voltada apenas em obter para si, negligenciando as oportunidades interassistenciais. 

 

Culturologia: a cultura da supervalorização do êxito pessoal; a cultura do antiesforço; 

a cultura hedonista; a cultura das aparências. 

 

Antiuniversalismo. Sob a ótica da Antiassistenciologia, a tendência a se colocar na con-

dição de ponto de referência e atenção, como a de manifestar pontos de vista, autolimites e senti-

mentos, corporifica comportamento de rechaço e de oposição ao ato de perceber, considerar e tra-

tar conscins e consciexes de modo respeitoso, igualitário, generoso e fraterno. 

Depuração. Sob a ótica da Conscienciometrologia, quanto mais a conscin conhece a si 

mesma, identifica trafores, trafares, trafais e mecanismos de funcionamento, mais se torna efici-

ente e suficiente com relação às próprias emoções, intenções e pensenes, tornando as relações in-

terconscienciais mais higienizadas, leves, transparentes e saudáveis. 

 

Tabelologia. A manifestação do perfil consciencial de acolhimento pode ser analisado 

conforme tabela teste, a partir de 30 variáveis enumeradas a seguir em ordem alfabética, em con-

traponto com o perfil consciencial onde predomina o rechaçamento: 
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Tabela  –  Cotejo  Traços  Pessoais  de  Acolhimento  /  Rechaçamento 

 

N
os

 Acolhimento Rechaçamento 

01. Abertismo consciencial Fechadismo consciencial 

02. Afabilidade Arrogância 

03. Autestima sadia Autestima rebaixada 

04. Autorreflexão Impulsividade 

05. Benignidade Aversão 

06. Bom humor Mau humor 

07. Compreensão Teimosia 

08. Convivialidade democrática Autoritarismo 

09. Despojamento Orgulho 

10. Desprendimento Ganância 

11. Diplomacia Agressividade 

12. Doação energética Vampirização energética 

13. Empatia Antipatia 

14. Equilíbrio emocional Carência afetiva 

15. Espontaneidade Vaidade 

16. Flexibilidade mental Monoideísmo 

17. Generosidade Avareza 

18. Gentileza Voluntariosidade 

19. Gratidão Ingratidão 

20. Incorruptibilidade Autocorruptibilidade 

21. Interassistencialidade Narcisismo 

22. Intercompreensão Intolerância 

23. Interdependência Independência 

24. Lateropensenidade sadia Rigidez pensênica 

25. Loc interno Loc externo 

26. Maturidade consciencial Infantilismo consciencial 

27. Pacificação íntima Ansiedade 

28. Socialização Isolacionismo 

29. Solicitude Omissão 

30. Solidariedade Individualismo 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o rechaçamento egoico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abandonador:  Autopriorologia;  Neutro. 

02.  Acepção  de  pessoas:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

03.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

04.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

06.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Consréu  estelar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Ectopia  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

11.  Egocentrismo  compulsório: Egologia;  Neutro. 

12.  Empatia  receptiva: Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Legislador  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

14.  Olhar  de  fraternidade:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

RECEBER   E  ACOLHER  AS DIFERENÇAS  INDICAM   
HARMONIZAÇÃO  ÍNTIMA  E  DISPOSIÇÃO  TRAFORISTA,  

RECICLOGÊNICAS,  CATALISADORAS  E  DINAMIZADORAS   
DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL,  PESSOAL  E  GRUPAL. 

 

Questionologia. Qual o padrão pessoal empreendido por você, leitor ou leitora, quanto 

aos subterfúgios subcerebrais rechaçadores, sejam pelo preconceito, intenção, conclusão e / ou 

decisão? Qual o nível e a amplitude do autacolhimento íntimo ensejado por você? 
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H. S. 
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R E C I C L A G E M    A N T I T A B A G I S T A  
( MA T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem antitabagista é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mu-

lher, tornando-se lúcida quanto aos malefícios do cigarro, superar a dependência química e deixar 

o vício, optando pela saúde. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. O prefixo anti deriva do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Apare-

ceu no Século XVI. O vocábulo tabaco vem do idioma Espanhol, tabaco, “erva de cujas folhas se 

faz o fumo”. Surgiu no Século XVI. O sufixo ista procede do idioma Grego, istes, designando 

“adepto; aderente; seguidor; partidário”. A palavra tabagismo apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Autossuperação antitabaco. 2.  Reeducação antitabagística. 3.  Rees-

tabelecimento pelo antitabagismo. 4.  Abandono de hábitos tabagísticos. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem antitabagista, reciclagem antitabagis-

ta intrafísica e reciclagem antitabagista extrafísica são neologismos técnicos da Maturologia. 

Antonimologia: 1.  Posicionamento a favor do tabaco. 2.  Continuísmo tabagístico.  

3.  Manutenção tabagística. 4.  Opção pela intoxicação da nicotina. 5.  Dependência do tabaco. 

Estrangeirismologia: o no smoking. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à saúde somática. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tabagismo: 

ectotrafar intrusor. Tabagismo: vício complacente. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Tabagismo. O tabagista mais perigoso é o que subtrai informações, omitindo a sua 

condição de viciado, forçando a condição de fumantes passivos às pessoas do entorno, mesmo 

quando não está fumando”. 

2.  “Tabagista. O tabagista perde o tato orgânico e o tato social, além de outras múlti-

plas perdas”. “Tabagista: beijoqueiro de cigarros, lambedor de cinzeiro, vampirizador de fuma-

ça, heterassediador de fumantes passivos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem antitabagista; a troca dos pensenes 

intoxicados por pensenes sadios; o holopensene pessoal desassediado; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; a otimização do holopensene pessoal pós-reciclagem; a autocura através do posi-

cionamento pensênico sadio; a disciplina dos pensenes; os prioropensenes; a prioropensenidade;  

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopense-

nes; a reciclopensenidade; a pensenização retilínea; o holopensene das tertúlias consciencioló-

gicas. 

 

Fatologia: a reciclagem antitabagista; a autoconscientização quanto aos danos do vício 

do cigarro no soma; a vergonha de ser fumante no grupo; a autocorrupção; os travões da evolu-

ção; a perda de tempo; o afastamento na hora de receber os cumprimentos em razão do mau chei-

ro oriundo do tabaco; a baixa autestima por fumar; o desvio de proéxis ocasionado pelo cigarro;  

o tabaco enquanto pseudofuga dos problemas; o gosto ruim na boca; a ardência na garganta no 

contato com a fumaça; a pontada nas costas; a sensação de fracasso ao acender o cigarro; a des-
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continuação do trabalho para poder fumar; a sensação de menos valia; as desculpas esfarrapadas 

para continuar fumando; o suicídio lento através do vício do cigarro; a falta de respeito consigo  

e com os demais; a falta de priorização com a saúde do corpo físico; o descaso com a saúde em 

geral; o vício do cigarro sendo apenas a ponta do iceberg dos problemas; a irresponsabilidade do 

jovem imaturo; o ato de fumar para se sentir aceito pelo grupo; a ideia distorcida do passado 

quando fumar era elegante; as doenças advindas do vício do cigarro; as mais de 4.000 toxinas ina-

ladas pela conscin ao tragar o cigarro; o enfraquecimento dos dentes; a saturação das patologias 

pessoais; o posicionamento e a autodeterminação em parar de fumar; o resgate da autestima; o au-

mento da autoconfiança; o foco na rotina útil; o reposicionamento no grupo familiar; o exempla-

rismo; a melhora da disposição diária; a melhoria do olfato; o aprofundamento da autopesquisa;  

a vontade de fazer assistência através do exemplarismo; o aprofundamento das ideias da Consci-

enciologia; o verbete como fixador do posicionamento pessoal e da opção pela saúde conscienci-

al; a necessidade de tratar a ansiedade para evitar novos vícios; o resultado positivo através da im-

pactoterapia com o grupocarma; a participação em cursos e dinâmicas parapsíquicas evolutivas;  

o curso 40 Manobras Energéticas da Associação Internacional de Parapsiquismo Assistencial 

(ASSIPI); o curso Balanço Existencial da Associação Internacional da Programação Existencial 

(APEX); o foco na desperticidade; a priorização nas reciclagens dos vícios; a autocura promoven-

do a heterocura; o reconhecimento dos próprios erros; a retificação imediata dos erros cometidos; 

o comprometimento com o próprio conhecimento; as decisões individuais conduzindo ao auten-

frentamento; o enfrentamento das situações difíceis operando reciclagens; a conquista da credibi-

lidade existencial; a mudança de patamar na escala evolutiva das consciências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico 

craniochacral favorecendo os desbloqueios energéticos resultantes do tabagismo; o acoplamento 

com consciexes patológicas viciadas na energia do cigarro; a pressão das consciexes assediadoras 

tentando induzir a conscin a continuar com o vício do cigarro; a dificuldade de consciexes vicia-

das em cigarro passarem pela segunda dessoma; a saturação assediadora; o investimento da 

equipe extrafísica de amparo auxiliando na reciclagem antitabagista; as projeções vexaminosas;  

o posicionamento de não mais fumar, evitando vexames no extrafísico; o desenvolvimento do pa-

rapsiquismo; a troca de companhias no extrafísico, saindo da patologia para a homeostasia; a gra-

tidão pelo aporte energético aos amparadores extrafísicos; a melhora da saúde holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vício do cigarro–vício do álcool; o sinergismo uso de so-

níferos–tabagismo; o sinergismo autesforços-amparo; o sinergismo ansiedade-vício. 

Principiologia: o princípio conscienciológico “o que não presta, não presta mesmo”;  

o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o descomprometimento com o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria da autocura; a teoria do auto-

desassédio; a teoria da autorganização pensênica; a teoria da priorização da proéxis; a teoria do 

exemplarismo sadio; a teoria do completismo assistencial; a teoria da retidão pensênica. 

Tecnologia: a técnica da autopesquisa; a técnica do autenfrentamento; a técnica da au-

toconsciencioterapia. 

Voluntariologia: o apoio de voluntários da Associação Internacional do Enciclopedio-

logia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS) na revisão e elaboração do verbete da Enciclo-

pédia da Conscienciologia, ampliando a compreensão do tema escrito. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizacio-

logia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico do es-

tado vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 
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Efeitologia: o efeito do porão consciencial; o efeito corrosivo do hábito de fumar;  

o efeito patológico do tabaco no convívio sadio; o efeito do envelhecimento precoce; o efeito da 

otimização do holopensene pessoal pós-reciclagem. 

Ciclologia: o ciclo da sensação das derrotas e dos fracassos; o ciclo patológico falha-fi-

asco-fracasso; o ciclo autenfrentamento-autossuperação-autoconfiança. 

Enumerologia: o valor da autolucidez nas autorreciclagens; o valor da clareza autopen-

sênica nas autorreciclagens; o valor da autonomia nas autorreciclagens; o valor da autocriticida-

de nas autorreciclagens; o valor da hiperacuidade parapsíquica nas autorreciclagens; o valor da 

racionalidade nas autorreciclagens; o valor do discernimento nas autorreciclagens. 

Binomiologia: o binômio cigarro-doença; o binômio reciclagem-autoconfiança; o binô-

mio reciclagem-autocura. 

Interaciologia: a interação reciclagem-autocura. 

Crescendologia: o crescendo vício–suicídio lento–dessoma; o crescendo largar o vício–

–superar o vício. 

Trinomiologia: o trinômio abandonar o vício do tabaco–abandonar os soníferos para 

dormir–abandonar a bebida alcoólica. 

Polinomiologia: o polinômio consciência-autocura-racionalidade-lucidez. 

Antagonismologia: o antagonismo influência do amparador / influência do assediador; 

o antagonismo doença / saúde. 

Paradoxologia: o paradoxo de o pseudobem-estar momentâneo advindo do cigarro po-

der levar a consequências irreparáveis. 

Politicologia: as políticas públicas nacionais contra o tabagismo; as políticas internacio-

nais contra as propagandas do cigarro. 

Legislogia: a lei do livre arbítrio em favor da saúde. 

Filiologia: a assistenciofilia; a reciclofilia. 

Fobiologia: a fobia do ganho de peso; a fobia de ficar com as mãos vazias; a reciclofo-

bia; a fobia do impacto da ausência da nicotina no soma. 

Mitologia: o mito de não superação dos vícios. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência do cigarro. 

Holotecologia: a tabacoteca; a toxicoteca. 

Interdisciplinologia: a Maturologia; a Autoconscienciometrologia; a Recexologia;  

a Psiquiatria; a Psicologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia; a Criteriologia; a Priorologia; a In-

tencionologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin evoluciente; a conscin autodesassediada; a conscin autesclareci-

da; a conscin autoquestionadora. 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o reciclante antitabagista; o reciclante existencial; 

o autodecisor; o duplista; o amparador intrafisico; o conscienciólogo; o conviviólogo; o exempla-

rista; o homem de ação. 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a reciclante antitabagista; a reciclante existencial; 

a autodecisora; a duplista; a amparadora intrafisica; a consciencióloga; a convivióloga; a exem-

plarista; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens au-

todeterminator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autoconscientiotherapicus; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens proexologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclagem antitabagista intrafísica = o descarte do vício de fumar pela 

conscin em estado de vigília física ordinária (VFO); reciclagem antitabagista extrafísica = a sus-

tentação do propósito de não fumar pela conscin quando em estado projetado. 

 

Culturologia: a cultura de se manter saudável; a cultura das reciclagens existenciais;  

a cultura dos pensenes sadios. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem antitabagista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  reconhecimento-gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

09.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

11.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

15.  Tabagismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  RECICLAGEM  ANTITABAGISTA  EVIDENCIA  A  EDIFICA-
ÇÃO  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  (IE)  PESSOAL,  IM-

PULSIONANDO  A  CONSCIÊNCIA  A  NEOPATAMARES  MAIS  

AVANÇADOS,  RUMO  À  HOMEOSTASE  HOLOSSOMÁTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez reciclagem antitabagista? Elencou os be-

nefícios hauridos dela decorrentes? 
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R E C I C L A G E M    D A    A N T I - H O L O S S O M Á T I C A  
( R E C I C L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem da anti-holossomática é a renovação consciencial de condi-

ção pretérita caracterizada pela predominância de atitudes contrárias à fisiologia e parafisiologia 

do holossoma, a partir da adoção de medidas, reabilitadoras, remediadoras, reparadoras, recupera-

doras, profiláticas, preventivas e salutares restaurando e mantendo a homeostasia de todos os veí-

culos de manifestação. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. O prefixo anti deriva do idioma Grego, anti, “de encontro; contra; em oposição a”. Apare-

ceu no Século XVI. O elemento de composição holo procede também do idioma Grego, hólos, 

“total; completo; inteiro”. A palavra somática provém do idioma Francês, somatique, e esta do 

idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Superação da anti-holossomática. 2.  Reestabelecimento da saúde ho-

lossomática. 3.  Aquisição do zelo holossomático. 4.  Reciclagem da anticosmoética holossomá-

tica. 5.  Reequilíbrio holossomático. 6.  Mudança holossomática pró-evolutiva. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo reciclagem: 

antirreciclagem; antirreciclante; megarreciclagem; minirreciclagem; pseudorreciclagem; reci-

clação; reciclada; reciclado; reciclador; recicladora; reciclante; reciclar; reciclável. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem da anti-holossomática, reciclagem ini-

cial da anti-holossomática e reciclagem avançada da anti-holossomática são neologismos técni-

cos da Reciclologia. 

Antonimologia: 1.  Perpetuação da anti-holossomática. 2.  Manutenção dos hábitos anti- 

-holossomáticos. 3.  Conservação das parapatologias dos veículos de manifestação. 4.  Autocorro-

são holossomática. 5.  Autodisplicência holossomática. 6.  Comportamento antiparafisiológico 

habitual. 7.  Autodestruição. 

Estrangeirismologia: o fitness holossomático; o upgrade holossomático; o wholepack 

multiveicular; o modus operandi do holossoma; o modus vivendi cosmoético; o turning point  

evolutivo; o corpus evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autocondutas anti-holossomáticas reiteradas. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Anti-ho-

lossomática não, orto-holossomática. Anti-holossomática requer reciclagem. Autassédio é anti- 

-holossomaticidade. 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem; o holopensene pessoal da evolu-

tividade; o holopensene pessoal da homeostasia; os benignopensenes; a benignopensenidade; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; a flexibilização holopensênica; a autopensenização pessoal traforista; a influ-

ência da pensenidade no triunfo frente às doenças somáticas; a força curativa dos autopensenes 

cosmoéticos. 

 

Fatologia: a observação dos modos de operar a autoconscientização dos veículos de ma-

nifestação a partir do soma; a viragem autevolutiva vivenciada pela mudança de valores intra-

conscienciais reverberando no holossoma; os resultados matemáticos da reciclagem; a força de 

vontade atuando enquanto motor da reciclagem; a superação da mais destruidora doença consci-
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encial, o autassédio; os estímulos do sistema imunológico somático quanto à eliminação e conten-

ção de doenças somáticas; o checkup somático; a profilaxia de ameaças somáticas através da não-

reiteração dos comportamentos autodestrutivos; o fato de doenças, tal qual o câncer, necessitarem 

de terreno fértil para proliferarem; a opção pela alimentação sadia; a reeducação alimentar; a ati-

tude desdenhosa diante do papel profilático e terapêutico dos alimentos; a redução ou eliminação 

da ingestão de açúcar e glúten; a publicidade de fármacos relacionando a cura como consequência 

imediata do uso de remédios; o exagero alopático incutindo no senso comum a inexistência de cu-

ra a não ser pelo uso de remédios convencionais; o padrão homeostático de referência; o padrão 

de vida da felicidade incutido pela mídia impedindo a introspecção diagnóstica; a padronização 

dos seres humanos e os diagnósticos enlatados dificultando a remissão de enfermidades conscien-

ciais e personalíssimas; as limitações da Medicina diante da necessidade de diagnósticos holosso-

máticos; as potencialidades curativas da Natureza; a necessidade de enfrentar o contrafluxo do 

status quo da Socin Patológica quanto ao posicionamento pró-homeostase holossomática; a inver-

são de valores e o desenvolvimento de novos hábitos sadios; os hábitos evolutivos cultivados sem 

repressões na conscin desde jovem inibindo as prováveis contaminações antievolutivas da meso-

logia; o enfrentamento às pressões sociais ao querer se tornar mais saudável; o período de conva-

lescença após as primeiras etapas da reciclagem da anti-holossomática; a necessidade de perma-

necer limpando o terreno anos a fio em função dos excessos anti-holossomáticos do passado; 

a mudança da perspectiva de vida a partir da autexperiência da condição de saudável; o esforço 

extra constante do metabolismo ao procurar se manter em equilíbrio; o desenvolvimento da rotina 

holossomática útil e sadia; a repercussão notável das autorreciclagens em grupos de convívio pró-

ximos. 

 

Parafatologia: a reciclagem da anti-holossomática; a autovivência do estado vibracional 

(EV); a autopesquisa voltada para a identificação das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pes-

soais prevenindo a reiteração da anti-holossomática; a observação multidimensional dos efeitos 

homeostáticos do emprego da mobilização básica de energias (MBE); a autorregeneração celular 

através das bioenergias (Ectoplasmologia); a eliminação dos acidentes de percursos parapsíquicos 

(Autoprofilaxiologia); o autodiagnótisco holossomático através da ausculta bioenergética; a ma-

lhação bioenergética; o desconhecimento das potencialidades evolutivas da orto-holossomática;  

o checkup holossomático; o estímulo do sistema paraimunológico holossomático (Autoparaimu-

nologia); as paracirurgias atuantes na remissão da paragenética enfermiça; a necessidade de man-

ter o padrão holossomático obtido por meio de intervenções amparadas; o apoio contínuo do am-

paro no decorrer da reciclagem da anti-holossomática; o mentalsoma, cerne de toda patologia ho-

lossomatica; a projetabilidade lúcida sendo eficaz instrumento de autodiagnóstico holossomático; 

os cursos conscienciológicos em campos bioenergéticos vivenciados enquanto bolsões de autocu-

ra; os parassinais inegáveis de patologias somáticas de origem holossomática; a paragenética pre-

dominando no atual soma da conscin; o atual soma da conscin influenciando a paragenética;  

o vinco paragenético reverberando na evolutividade; o parafato de a cada ressoma, renovar so-

mente metade do holossoma; o palimpsesto consciencial tornando inseparável a relação interso-

mática (Parageneticologia); o parafato de a conscin ressomar reciclada após a imersão em Curso 

Intermissivo (CI); a predominância do comando holossomático a partir do mentalsoma; a recicla-

gem profunda das estruturas mentaissomáticas; a utilização da intelectualidade enquanto recurso 

catalisador da proeminência do mentalsoma em função dos outros veículos de manifestação; a re-

cuperação de cons magnos intermissivos (Paracerebrologia); a holossomática serenológica confi-

gurando parâmetros de futuras conquistas pessoais quanto à auto-holossomaticidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da dupla evolutiva empenhada na reciclagem mútua da 

anti-holossomática; o sinergismo das consciências focadas na reciclagem da anti-holossomática; 

o sinergismo recinológico dos autenfrentamentos anti-holossomáticos; o sinergismo energia ima-

nente–energia consciencial atuando na manutenção de padrões holossomáticos mais saudáveis;  
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o sinergismo variabilidade alimentícia–dieta equilibrada; o sinergismo recéxis-recin; o sinergis-

mo autamparo-heteramparo no crescimento exponencial das catarses reciclológicas. 

Principiologia: o princípio da reciclagem da anti-holossomática sendo processo inevi-

tável do curso evolutivo consciencial; o princípio do livre arbítrio consciencial ao se fazer esco-

lhas saudáveis e evolutivas; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) desencadeando recicla-

gens da anti-holossomática em outras consciências; o princípio da restauração evolutiva emba-

sando o neoexemplo pós Curso Intermissivo; o princípio do paracérebro modelador holossomá-

tico; o princípio de os fatos orientarem as pesquisas indicando caminhos autopesquisísticos no 

desempenho da reciclagem da anti-holossomática; o princípio  o “isso tam ém passa” atuando 

sobre os eventuais contrafluxos advindos da reciclagem da anti-holossomática. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto ferramenta número 1 da 

reciclagem da anti-holossomática; o código duplista de Cosmoética (CDC) priorizando atividades 

homeostáticas para o casal; o código grupal de Cosmoética (CGC) alinhando a superação da anti- 

-holossomática grupal; o código genético (DNA); o código paragenético (ParaDNA); o códego 

intermissivo fundamentando valores pessoais na existência vindoura. 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria da seriéxis indicando relação objetiva entre 

passado–presente–futuro holossomático; a teoria da interprisão grupocármica exigindo acertos 

holobiográficos na reciclagem da anti-holossomática; a teoria da Macrossomatologia; a teoria do 

irrompimento do psicossoma. 

Tecnologia: a reciclagem da anti-holossomática enquanto técnica para a superação do 

temperamento autodestrutivo; a técnica da respiração voluntária atuando enquanto reconector 

holossomático; as técnicas autoconscienciométricas auxiliando a conscin na parametrização ho-

lossomática; a técnica da invéxis prevenindo eventuais desvios holossomáticos; a técnica da recé-

xis revirando a realidade consciencial pelo avesso; a técnica do autabsolutismo cosmoético funda-

mentando a não postergação da mudança de patamar evolutivo; as paratécnicas usadas pelos am-

paradores em momentos cruciais da reciclagem da anti-holossomática. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Desperto-

logia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico do 

EV; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmo-

eticologia; o Colégio Invisível da Paracirurgia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio 

Invisível da Longevologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia. 

Efeitologia: o efeito coquetel da interação patológica meio-alimentação-genética-para-

genética causando doenças somáticas; o efeito clarificante obtido a partir de mudanças de hábi-

tos anti-holossomáticos grosseiros; o efeito ressonante da reciclagem da anti-holossomática; os 

efeitos remanescentes dos tóxicos e substâncias nocivas impregnados no holossoma por tempo 

considerável após o abandono da ingestão. 

Neossinapsologia: o desabrochar das neossinapses de origem parassináptica denotando 

o estofo recinológico do intermissivista; as neossinapses geradas a partir de insights; o florescer 

neossináptico potencializado pela condição do bloqueio zero. 

Ciclologia: o ciclo circadiano harmonizado e equilibrado; o ciclo do sono organizado  

e funcional; a senda evolutiva rumo ao ciclo mentalsomático. 

Enumerologia: a saúde física; a saúde emocional; a saúde mental; a saúde parapsíquica; 

a saúde intelectual; a saúde holossomática; a saúde consciencial. A reciclagem da antissomática; 

a reciclagem da antienergossomática; a reciclagem da antipsicossomática; a reciclagem da anti-

mentalsomática; a reciclagem da anti-holossomática; a reciclagem existencial; a reciclagem intra-

consciencial. O soma; o energossoma; o psicossoma; o mentalsoma; o holossoma; o macrossoma; 

o holossoma maceteado. 

Binomiologia: o binômio saúde-euforin; o binômio assim-desassim; o binômio crise-re-

ciclagem; o binômio rotina útil–hábitos sadios; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio abor-

dagem intrafísica–abordagem extrafísica representando 2 vieses indispensáveis à reciclagem da 
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anti-holossomática; o binômio heterexemplo-autoverificação nas constantes autanálises holosso-

máticas em comparação a heterorrealidades. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando no decorrer da reciclagem da anti-

holossomática; a interação indivíduo–neomesologia homeostática; a interação fitoenergia-

consciência predispondo saúde e homeostasia holossomática; a interação patológica mesologia 

doente–holossoma doente; a interação Fisiologia-Parafisiologia; a interação imunidade-para-

imunidade; a interação entre os veículos de manifestação. 

Crescendologia: o crescendo recéxis da anti-holossomática–recin da anti-holossomáti-

ca–superação da anti-holossomática–vivência da orto-holossomática. 

Trinomiologia: o trinômio aceitar-compreender-superar em contraponto ao trinômio 

negar-reprimir-sublimar; o trinômio vontade-determinação-poder não deixando a peteca cair na 

reciclagem da anti-holossomática. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo doença / saúde quanto às condições holossomáticas; 

o antagonismo anti-holossomática / orto-holossomática; o antagonismo padrão energético ante-

rior / padrão homeostático de referência; o antagonismo retroego / neoego; o antagonismo mo-

mento amparado / momento assediado; o antagonismo robéxis / recéxis. 

Paradoxologia: o paradoxo de hábitos aparentemente saudáveis poderem configurar 

comportamento anti-holossomático; o paradoxo de o macrossoma oligrofrênico do Serenão Re-

urbanizador indicar altíssimo patamar holossomático; o paradoxo de o estereótipo de beleza so-

mática nem sempre indicar beleza holossomática; o paradoxo desassediador; o paradoxo holos-

somático; o paradoxo da flexibilização somática (alongamentos) poder desencadear flexibiliza-

ção mental; o paradoxo de a autorreciclagem da anti-holossomática poder gerar heterorrecicla-

gens da anti-holossomática. 

Politicologia: a meritocracia do macrossoma. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as cláusulas pétreas proexológicas (Auto-

legislogia) exigindo restauração evolutiva por parte da consciência anti-holossomática; a lei da 

inalterabilidade do passado embasando a reconciliação com a holobiografia anti-holossomática; 

as leis da Biologia agindo tão só como reflexo intrafísico da condição holossomática da conscin; 

as leis da Paragenética tornando inseparável a relação entre o neossoma e o retrossoma; a lei de 

causa e efeito substanciando o fato de a homeostasia ser consequência de reciclagens; a lei da 

ação e reação. 

Filiologia: a reciclofilia; a recexofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a energofilia; a mental-

somatofilia; a autopesquisofilia. 

Mitologia: a autodesmitificação da autonomia evolutiva. 

Holotecologia: a evolucioteca; a holossomatoteca; a recicloteca; a higienoteca; a ener-

geticoteca; a macrossomatoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Reciclologia; a Evoluciologia; a Holossomatologia; a Paragene-

ticologia; a Autoconscienciometrologia; a Autocosmoeticologia; a Despertologia; a Somatologia; 

a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin reciclofílica; a conscin autodestrutiva; a conscin lúcida; a isca 

humana inconsciente; a vítima do porão consciencial; o ser pré-desperto; o ser desperto; o ser in-

terassistencial. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o semivivo; o sonâmbulo existencial; o toxico-

maníaco; o drogadito; o comedor compulsivo; o complexado; o melancólico; o depressivo; o ris-

comaníaco; o suicida; o agente retardador da evolução; o desviacionista; o praticante de esportes 

radicais; o intermissivista inadaptado; o intermissivista obnubilado; o completista; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o proexista; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor exis-
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tencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consci-

ente; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o intermissivista empe-

nhado; o candidato ao Curso Intermissivo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a semiviva; a sonâmbula existencial; a toxicoma-

níaca; a drogadita; a comedora compulsiva; a complexada; a melancólica; a depressiva; a risco-

maníaca; a suicida; a agente retardadora da evolução; a desviacionista; a praticante de esportes ra-

dicais; a intermissivista inadaptada; a intermissivista obnubilada; a completista; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a proexista; a reedu-

cadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora cons-

ciente; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a intermissivista empe-

nhada; a candidata ao Curso Intermissivo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapi-

ens evolutiens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens rece-

xologus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus; 

o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclagem inicial da anti-holossomática = a revisão das manifestações 

anti-holossomáticas grosseiras, a exemplo da compulsão alimentar; reciclagem avançada da anti- 

-holossomática = a revisão das manifestações anti-holossomáticas sutis, a exemplo da patopense-

nidade. 

 

Culturologia: a cultura da saúde; a cultura da consciencialidade; a cultura da coe-

rência; a cultura da evolutividade; a cultura da autopesquisa; a cultura da reciclagem; a cultura 

da medicina preventiva. 

 

Parâmetros. Sob a ótica da Reciclologia, eis 8 exemplos de sintomas, sinais e condições 

passíveis de serem superados, divididos de acordo com o respectivo veículo de manifestação 

consciencial em ordem lógica, no âmbito da reciclagem da anti-holossomática: 

 

A.  Soma. 

1.  Grosseiros: as circunstâncias da dessoma prematura anunciada (a riscomania; a toxi-

comania; o alcoolismo; o tabagismo; a promiscuidade e a sexualidade imatura; a obesidade; o se-

dentarismo; a bulimia; a anorexia; a vigorexia; o workaholism); a má alimentação cotidiana; a má  

postura corporal e a tensão muscular excessiva; as doenças somáticas oriundas de desequilíbrios 

holossomáticos; a ausência de controle psicomotor mínimo. 

2.  Sutis: a necessidade de reconciliação com o próprio soma; a desequalização entre as 

diversas manifestações somáticas, tal qual a fonoaudiologia, a escuta, a gestualística e a expressi-

vidade física; a inconstância metabólica; o desequilíbrio cerebelar oculto. 

 

B.  Energossoma. 

3.  Grosseiros: o cascagrossismo; a vivência da assimilação patológica reiterada e a falta 

de emprego da desassim; a intoxicação constante da psicosfera; os bloqueios chacrais recorrentes; 

as descompensações energéticas corriqueiras; a desqualificação das próprias energias conscien-

ciais; a vampirização energética. 

4.  Sutis: a oscilação bioenergética diária verificável após ter iniciado o trabalho cons-

ciente com as energias; a falta de vivência e aproveitamento da primener; a omissão deficitária no 

emprego das energias desassediantes; a ausência de doação de energias conscienciais desestabili-
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zando a parafisiologia do ectoplasta; as descompensações energéticas esporádicas; a dificuldade 

em mobilização energética em situações específicas. 

 

C.  Psicossoma. 

5.  Grosseiros: a ansiedade, irritabilidade e impaciência; a busca incessante por prazeres; 

os estresses patológicos; o emocionalismo nocivo; a impulsividade irracional; os choros, as lásti-

mas, as lamentações e o sofrimento descartável; a melin e a melex; a ectopia afetiva. 

6.  Sutis: a compaixão anormal; a consolação deslocada; as reações emocionais diutur-

nas, disfarçadas, mas persistentes; o carregamento pensênico ainda oscilante entre o sen e o pen;  

a euforin e a euforex descontrolada; a falta de controle da parafisiologia do psicossoma. 

 

D.  Mentalsoma. 

7.  Grosseiros: o temperamento autodestrutivo; as falácias lógicas enquanto crenças  

e valores anticosmoéticos fundantes das ilogicidades anti-holossomáticas; os autenganos acacha-

pantes; a mentalidade ociosa, o terreno de assediadores; a dogmática, o fechadismo e a aprioris-

mose; a completa falta de concentração, a dispersão e a atenção saltuária. 

8.  Sutis: a sujeição mascarada a fluxos xenopensênicos; a subutilização do comando 

mentalsomático; a ausência da vivência do parapsiquismo intelectual; a superficialidade da auto-

pensenização analógica; os apagões mnemônicos sub-reptícios; a ausência eventual de autentici-

dade consciencial. 

 

Homeostasia. De acordo com a Holossomatologia, eis 4 possíveis características a se-

rem consideradas enquanto modelos, metas ou parâmetros no curso da reciclagem da anti-holos-

somática desempenhada pela conscin ou consciex: 

1.  Soma: o pé-de-meia somático; a sexualidade madura e sadia; a autocura de minidoen-

ças; a propriocepção elevada; a ausência de tremor nas mãos (autoimperturbabilidade); o controle 

psicomotor pleno (autoprojetabilidade); o soma fora-de-série supermacetado (Macrossomato-

logia). 

2.  Energossoma: o epicentrismo energético desassediador total; a autodefesa energética 

plena e a refratariedade energossomática; a ectoplasmia dominada; a iscagem lúcida e assisten-

cial; a desassim instantânea; a condição permanente do bloqueio zero; a teática da vida bioenergé-

tica. 

3.  Psicossoma: o autodomínio das emoções; a euforia harmônica; a descoincidência ví-

gil sadia; a volitação extrafísica; a ataraxia; a eutimia evidente. 

4.  Mentalsoma: a transafetividade e o maxifraternismo; a desinibição e desenvoltura in-

telectual; a atenção dividida; o autodiscernimento avançado; o abertismo definitivo e universal;  

a associação de ideias e o dinamismo ideativo; a autoparaperceptibilidade avançada; o acesso  

à auto-holomnemônica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem da anti-holossomática, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02. Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

03. Dessoma  prematura  anunciada:  Autodessomatologia;  Nosográfico. 

04. Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05. Estágio  holossomático:  Holossomatologia;  Neutro. 

06. Interação  Fisiologia-Parafisiologia:  Holossomatologia;  Neutro. 

07. Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 
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08. Maxianatomização  holossomática:  Parafisiologia;  Neutro. 

09. Padrão  homeostático  de  referência:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

10. Pé-de-meia  somático:  Somatologia;  Homeostático. 

11. Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

12. Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

13. Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

14. Superdotação  somática:  Somatologia;  Homeostático. 

15. Temperamento  autodestrutivo:  Temperamentologia;  Nosográfico. 

 

A  ANTI-HOLOSSOMÁTICA  DEMONSTRA  DESCOMPASSO  

DO  MICROUNIVERSO  CONSCIENCIAL  QUANTO  AO  FLUXO  

CÓSMICO.  A  AUTOCOSMOETICIDADE  É  CONDIÇÃO  SINE  

QUA  NON  PARA  A  HOMEOSTASIA  HOLOSSOMÁTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia ou vivenciou a reciclagem da anti- 

-holossomática? Identifica quais pontos ainda necessitam de atenção e revisão e, em contraparti-

da, em quais você já se vê vivenciando os aspectos da homeostase holossomática? 

 
Bibliografia  Específica: 
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gina 924. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana 
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R E C I C L A G E M    D A    A U T O V I T I M I Z A Ç Ã O  
( A U T O R R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem da autovitimização é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, superar o hábito cronicificado de queixar-se, lamentar-se, depreciar-se, transformando os 

pensenes doentios, ainda ostensivos na vida atual, a partir do esforço ou empenho contínuo, 

naqueles capazes de promover comportamentos lúcidos, maduros, objetivando o auto e heterode-

sassédios e a melhoria das energias conscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede do idioma Latim, cyclus, “período 

de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O ele-

mento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocá-

bulo vítima vem do idioma Latim, victima, “vítima; animal que está para ser imolado”. Apareceu 

em 1572. 

Sinonimologia: 1.  Ultrapassagem da autovitimização. 2.  Sobrepujamento da baixa au-

testima. 3.  Reprocessamento do megatrafar autodepreciativo. 4.  Autossuperação do queixismo. 

5.  Reperspectivação dos autotrafores. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem da autovitimização, reciclagem básica 

da autovitimização e reciclagem avançada da autovitimização são neologismos técnicos da Au-

torrecexologia. 

Antonimologia: 1.  Manutenção do rebaixamento do autoconceito. 2.  Cronicificação do 

autossofrimento. 3.  Sustentação da autodepreciação. 4.  Conservação do sentimento de menos 

valia. 5.  Negação de si mesmo e dos talentos pessoais. 

Estrangeirismologia: a reformatio in melius; o breakthrough autevolutivo; o upgrade 

intraconsciencial; o Recexarium; a nouvelle joie de vivre; o turning point irreversível; o move 

ahead do pesquisador; o tour de force na recéxis e recin; o follow up das autorreciclagens. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Antivitimologia. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autovitimi-

zação: torpor evolutivo. Reciclar é interassistir. Antivitimização: autajuste fino. Antiqueixismo: 

Cosmoética aplicada. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Omnia vincit amor (O amor vence tudo; 

Publius Vergilius Maro, 70–19 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem; a neopensenidade alavancadora da 

autestima; a requalificação da autopensenidade vitimizada; os autopensenes renovados pela Cons-

cienciometria; a Preceptoria de Ortopensenidade orientando a reestruturação pensênica; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene da reciclagem do materpensene pessoal; os or-

topensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes da reciclagem prazerosa; a harmopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; a retilinearidade pensênica a respeito de si mesmo  

e dos outros; os benignopensenes a respeito da autafetividade; a benignopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; o realinhamento da bússola consciencial mediante a recicla-

gem da autopensenidade. 

 

Fatologia: a reciclagem da autovitimização; o autenfrentamento do sentimento de menos 

valia; a autorreconciliação; o apaziguamento íntimo; o autocontrole da insegurança quanto ao de-

vir; a restauração da autoimagem fragmentada; o encontro com a Conscienciologia e o início das 
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recéxis e recins; a fixação no loc interno; o autassédio abrindo brecha para o heterassédio; o tra-

balho energético diário; as autopesquisas orientando as transformações pessoais; a escrita de arti-

gos e o início do desbloqueio mentalsomático; a docência conscienciológica; a tranquilidade ínti-

ma e a segurança pessoal desenvolvida com a tenepes; a inspiração para a escrita de verbetes e do 

1
o
 livro; o autocontrole do perfeccionismo; o abandono dos queixumes cronicificados; a substitui-

ção das amizades ociosas pelas amizades evolutivas; o entendimento racional da autovitimização 

estagnadora da autevolução; o autorrefreamento da emocionalidade exacerbada;  a minimização 

da impaciência e da ansiedade; o sobrepairamento dos pertúrbios emocionais, a exemplo do me-

do; o “total desconhecimento” quanto à autovitimização, levando a conscin a se tornar refém de si 

mesma; a ansiedade; a insônia; a insatisfação íntima; a depressão; o ressentimento e a mágoa pa-

ralisando as potencialidades pessoais; a elaboração da listagem dos credores, propiciando a grati-

dão; o inventário, desde a infância até o atual momento, das situações de mágoa e a providência 

do perdão libertário; a dificuldade de lidar com os problemas do dia a dia; a autocorrupção franca; 

a autestima fragmentada; a desarmonia consigo mesmo reverberando no entorno; a carência afe-

tiva; a estigmatização de vítima; o timbre de voz choroso; a reatividade pré-humana; a inseguran-

ça íntima atuando ao modo de substrato da subserviência; o porão consciencial; a venda nos olhos 

e a ignorância quanto à Cosmoeticologia; as tendências tíbias; a ausência de posicionamento 

firme e cosmoético; a falta de autocrítica; a autopercuciência desenvolvida no aprofundamento da 

análise dos trafores, trafares e trafais; o continuísmo das autorreciclagens desencadeadas pelos 

cursos da Associação Internacional de Consciometria (CONSCIUS); a autobenignidade res-

paldando o resgate da autoconfiança; o ato de desejar o melhor para todos; a postura pessoal as-

sistencial; o aprendizado de se relacionar com as conscins pelos trafores e não pelos trafares; 

a participação em cursos de Conscienciologia; as neoposturas cosmoéticas conquistadas através 

do descarte de redes neuronais anacrônicas e envilecidas; a Higiene Consciencial; a tenepes inspi-

radora de temas para verbetes; a vontade decisiva de mudar; a conscientização quanto à importân-

cia e eficácia do entendimento da postura de autoimperdoamento e do heteroperdoamento; a sa-

tisfação íntima resultante das autorreciclagens; o entendimento de a serialidade permitir conceber 

o amor, intercambiar o respeito, exercitar o perdão, desenvolver a compreensão e desencadear 

a generosidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o desenvolvimento 

do automitridatismo através do trabalho energético diário; o fortalecimento da autodefesa ener-

gética através do estado vibracional; o arco voltaico desbloqueador dos chacras encefálicos; os 

acoplamentos com consciências autovitimizadas; a assim e a desassim; a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal precursora dos acoplamentos; a percepção das energias gravitantes nos 

chacras superiores; o trabalho energético autodesassediador; o desgaste energético desencadeado 

pela fixação no loc externo; os banhos energéticos patrocinados pelos amparadores corroborando  

a certeza de estar seguindo a rota evolutiva; a melhoria das energias da psicosfera pessoal carre-

gada; a projeção educativa e reciclogênica, a respeito da mágoa e da necessidade de perdão; o es-

treitamento assistencial com as equipes extrafísicas das dinâmicas parapsíquicas e do curso Aco-

plamentarium, da Associação Internacional do Centro de Altos estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); os ataques extrafísicos no período pós-tenepes e o posicionamento firme, cosmoético; 

a clarividência observada no curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1) do 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), evidenciadora da aceleração 

da História Pessoal; a força energética do exemplarismo e da mudança pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodesassédio-antivitimização; o sinergismo autestima 

revigorada–força presencial evidenciada; o sinergismo ortopensenidade–saúde consciencial;  

o sinergismo alegria vibrante–energia consciencial radiante; o sinergismo desassediador resul-

tante das autorreciclagens; o sinergismo da autossuperação dos queixumes; o sinergismo da in-

teligência evolutiva (IE) na elaboração das neoposturas mentaissomáticas. 
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Principiologia: o princípio cosmoético de não se acumpliciar com os próprios erros;  

o entendimento do princípio de os amparadores não oferecerem privilégios; o princípio da in-

transferibilidade das autorresponsabilidades pelos atos cometidos; o princípio cosmoético de os 

fatos orientarem as autopesquisas; o princípio popular “querer é po er”; o princípio cosmoético 

de dar o melhor de si sem esperar retribuição. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) direcionando a reeducação das 

posturas autovitimizantes e das manifestações do autodescontrole emocional; a atualização do 

CPC resultante da autorreciclagem e da neorreestruturação pensênica. 

Teoriologia: a teoria das reconciliações interconscienciais acelerarem a autevolução;  

a teoria de as automimeses dispensáveis reforçarem condutas antiproéxis. 

Tecnologia: as técnicas da Higiene Consciencial; a técnica de mais 1 ano de vida intra-

física; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da autodefesa energética por meio do 

EV; a técnica da imobilidade física vígil (IFV). 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico favorecendo a superação da autiviti-

mização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepesso-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; 

o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito desassediador da desdramatização da autivitimização; o efeito 

apaziguador da anticonflituosidade consigo mesmo; o efeito da racionalidade do mentalsoma so-

bre as ações do psicossoma; o efeito da postura antiqueixa; o efeito salutar da autestima revigo-

rada; o efeito das autossuperações na construção da neopensenidade; o efeito da Consciencio-

metria na atualização de cons antivitimizadores; o efeito do sobrepairamento cosmoético;  

o efeito auto e heterodesassediador do perdão. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da conscientização do autovalor ínsito; 

as neossinapses provenientes da assunção dos trafores; as neossinapses resultantes da desdrama-

tização das emoções tóxicas; as neossinapses reforçadoras da autestima; as neossinapses forta-

lecedoras do comportamento autovalorativo nas próximas vidas. 

Ciclologia: o ciclo autopesquisa-autenfrentamento-autossuperação dos trafares; o ciclo 

desdramatização-racionalização-antivitimização; o ciclo autorreconhecimento da autovitimiza-

ção–ação–libertação; o ciclo autesforço–superação das lamúrias–mudança de ego; a libertação 

do ciclo milenar megatrafar-autovitimização. 

Enumerologia: a extinção dos queixumes; a extinção do catastrofismo; a extinção das 

autocorrupções; a extinção dos emocionalismos; a extinção da baixa autestima; a extinção dos pa-

topensenes; a extinção das mágoas seculares. 

Binomiologia: o binômio recéxis-recin; o binômio autodesassédio-heterodesassédio;  

o binômio desdramatização-antivitimização; o binômio perdão-libertação; o binômio autenfren-

tamento-antivitimização; o binômio antiemocionalidade-racionalidade; o binômio autopesquisa– 

–mudança de ego; o binômio antivitimização-autobenignidade; o binômio reperspectivação pen-

sênica–libertação da autovitimização. 

Interaciologia: a interação autassédio-autovitimização; a interação mágoa-interprisão; 

a interação vontade-intencionalidade; a interação vontade–decisão proativa; a interação recicla-

gem–renovação pessoal; a interação autopesquisa–reciclagem intraconsciencial; a interação 

racionalidade–desdramatização da autovitimização. 

Crescendologia: o crescendo das autossuperações dos trafares; o crescendo intenção– 

–renovação pessoal; o crescendo decisão-transformação; o crescendo do poder da vontade;  

o crescendo das autorreciclagens; o crescendo reflexão-reciclagem da autovitimização; o cres-

cendo da autossuperação libertária da autovitimização. 
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Trinomiologia: o trinômio lucidez-discernimento-antivitimização; o trinômio vontade- 

-decisão-renovação; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio autesti-

ma–autoconfiança–equilíbrio emocional; o trinômio equilíbrio emocional–introspeção conscien-

cial–renovação consciencial. 

Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação; o polinômio neopensenes-neocomportamentos-neossinapses-paraneossinapses. 

Antagonismologia: o antagonismo traforismo / trafarismo; o antagonismo autevolução 

/ autovitimização; o antagonismo autestima / autovitimização; o antagonismo autocorrupção  

/ autossuperação; o antagonismo descontrole emocional / pacificação íntima; o antagonismo au-

tassedialidade / ortopensenidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de buscar o amor por meio do discurso autovitimizado. 

Politicologia: a reciclocracia; a conscienciocracia; a autassistenciocracia; a proexocra-

cia; a lucidocracia; a autopesquisocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da atração entre os afins; a lei do maior esforço aplicada ao propósito 

de remissão do estigma da autovitimização; a lei de talião. 

Filiologia: a autocriticofilia; a autodeterminofilia; a autorreciclofilia; a cosmoeticofilia;  

a pacienciofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a heterocriticofobia; a autocriticofobia; a decidofobia; a fobia aos acertos  

e retratações grupocármicas. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da subestimação; a síndro-

me do justiceiro. 

Maniologia: a nosomania; a mania de acreditar “o inferno serem os outros”. 

Mitologia: o mito da renovação sem autesforço; o mito da aceleração evolutiva sem au-

todesassédio; o mito da perfeição; o mito da Fênix. 

Holotecologia: recexoteca; a psicossomoticoteca; a criticoteca; a experimentoteca;  

a assistencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Antivitimologia; a Cosmoeticologia; a Au-

todiscernimentologia; a Autodisciplinologia; a Autopesquisologia; a Pensenologia; a Conscien-

ciometrologia; a Autodeterminologia; a Conviviologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autovitimizada; a consréu ressomada; a conscin auto e heterasse-

diada; a conscin mal humorada; a conscin temperamental; a conscin autodesassediada; o ser inte-

rassistencial; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin neofíli-

ca; a conscin proativa; a conscin liberta; a conscin libertária; a conscin enciclopedista; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin autoconscienciômetra. 

 

Masculinologia: o algoz; o pré-serenão vulgar; o reciclante existencial; o projetor cons-

ciente; o tenepessista; o inversor existencial; o autodecisor; o agente retrocognitor; o intermissi-

vista; o proexista; o evoluciente; o conscienciômetra; o exemplarista; o autopesquisador; o volun-

tário; o homem de ação; o agente retrocognitor; o conscienciólogo; o verbetógrafo; o tertuliano; o 

teletertuliano. 

 

Femininologia: a algoz; a pré-serenona vulgar; a reciclante existencial; a projetora cons-

ciente; a tenepessista; a inversora existencial; a autodecisora; a agente retrocognitora; a inter-

missivista; a proexista; a evoluciente; a conscienciômetra; a exemplarista; a autopesquisadora; a 

voluntária; a mulher de ação; a agente retrocognitora; a consciencióloga; a verbetógrafa; a tertu-

liana; a teletertuliana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens reclamator; o Homo sa-

piens mutator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens ortho-
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pensenicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens autorreeducator; o Homo sapiens vigilans; 

o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclagem básica da autovitimização = o emprego lúcido do mentalso-

ma sobrepondo o psicossoma, frente às tendências queixosas e autodepreciativas; reciclagem 

avançada da autovitimização = o desenvolvimento de neossinapses capazes de gerar a remissão 

parcial ou total do queixismo e do juízo de autodepreciação na vida atual e nas vindouras. 

 

Culturologia: a substituição da cultura patológica da autovitimização pela cultura da 

interassistencialidade cosmoética; a cultura da Conscienciometria evidenciando as fissuras cons-

cienciais a serem superadas; a cultura da Autopesquisologia favorecendo a conscientização dos 

autenganos; a cultura da autorrenovação; a cultura da erradicação do porão consciencial;  

a cultura da autorrecuperação dos cons; a cultura da Recexologia; a cultura da Higiene Consci-

encial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 25 manifestações conscienciais, nosográficas, observáveis na conscin portadora da síndrome 

da autovitimização: 

01. Ansiosismo. 

02. Atuação no loc externo. 

03. Autassedialidade. 

04. Autodesrespeito. 

05. Autopiedade. 

06. Baixa autestima. 

07. Carência afetiva doentia. 

08. Catastrofismo. 

09. Dificuldade na identificação dos próprios trafores. 

10. Eleição de alguém como algoz. 

11. Emocionalismo exacerbado. 

12. Entraves para constituir a dupla evolutiva. 

13. Heterassedialidade. 

14. Insatisfação íntima. 

15. Insegurança pessoal. 

16. Perfeccionismo. 

17. Poliqueixismo. 

18. Pouca tolerância às frustações. 

19. Propensão aos ataques extrafísicos. 

20. Pusilanimidade. 

21. Reatividade à heterocrítica. 

22. Responsabilização de outrem pelos fracassos pessoais. 

23. Rigidez pensênica. 

24. Senso de derrotismo. 

25. Vampirização energética. 

 

Sintomatologia. Sob a perspectiva da Fisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

10 manifestações psicossomáticas oriundas da autovitimização: 

01.  Baixa imunidade. 

02.  Depressão. 

03.  Doenças autoimunes. 

04.  Emoções tóxicas. 

05.  Humor instável. 
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06.  Insônia cronicificada. 

07.  Memória comprometida. 

08.  Obnubilação mental. 

09.  Síndrome do intestino irritável. 

10.  Transtornos afetivos. 

 

Bloqueios. Sob o enfoque da Holossomatologia, a conscin autovitimizada pode apresen-

tar bloqueios nos chacras ou descompensação energética com graves repercussões no soma, além 

do bloqueio mentalsomático, impedidor da livre manifestação da criatividade, da capacidade de 

retórica e estilística e da interlocução inteligente em prejuízo das produções gesconárias de alto 

nível. 

 

Taxologia. Pelo prisma da Autopriorologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 15 

ações prioritárias evolutivas específicas, desafiadoras à conscin com manifestação de autovitimi-

zação: 

01.  Atitudes pró-desperticidade. 

02.  Autoconscienciometria. 

03.  Autodesassedialidade. 

04.  Autotares constante. 

05.  Docência. 

06.  Domínio das bioenergias. 

07.  Exercitação da interassistência: tenepes. 

08   Higiene consciencial. 

09.  Mapeamento da sinalética energética e parapsíquica. 

10.  Mitridatismo energético. 

11.  Labcon pessoal 

12.  Pensenidade hígida. 

13.  Prática da desassimilação simpática. 

14.  Produção de gescons: artigos; cursos; livro. 

15.  Teática do código pessoal de Cosmoética. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, em ordem 

alfabética, 10 ações, alavancadoras da reciclagem da autovitimização, promovidas pela conscin 

autoconsciente quanto à necessidade de mudança íntima: 

01.  Autenfrentamento. Reconhece o padrão pessoal, nosográfico, de atuação pensênico 

e assume a decisão de mudar, enfrentando os desafios das neocondutas. 

02.  Autodiscernimento. Utiliza a inteligência evolutiva (IE) para dinamizar a autevolu-

ção apoiando-se nos trafores para fazer as autorreciclagens e sair do padrão da autovitimização. 

03.  Autoimperdoamento. Autorresponsabiliza-se pela maior parte dos desacertos exis-

tenciais, sem autoculpas. É severa consigo mesma, mas sem rigidez ou castração, eliminando as 

autocorrupções. 

04.  Coerência. Norteia a conduta pessoal pela autocoerência, eliminando gradativamen-

te os comportamentos dissonantes com o código pessoal de Cosmoética. 

05.  Cognição. Elimina a condição de vítima por entender a alternância do ciclo doentio 

algoz-vítima. 

06.  Desassédio. Atua com o mentalsoma na lida dos fatos e ocorrências do dia a dia, nos 

contrafluxos e nas frustações pessoais, evitando o auto e heterassédios. 

07.  Exemplarismo. Adota a teática da tares, pelo exemplo pessoal, estimulando a gera-

ção de parassinapses para a remissão do estigma da autovitimização nas próximas existências. 

08.  Interassistência. Emprega parte do tempo cronológico na assistência. Compreende 

ser esse o caminho para superação da autovitimização. 
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09.  Ortopensenização. Esforça-se para reestruturar, reorganizar e ressignificar a neo-

pensenidade sadia, a fim de promover as novas condutas fortalecedoras das neossinapses e das 

parassinapses. 

10.  Priorização. Administra bem o tempo cronológico, com disciplina e autorganiza-

ção, visando à aceleração da autevolução. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem da autovitimização, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Assepsia  energética:   Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Autestima  revigorada:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autoperdoador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

10.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

11.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Reconciliação  íntima:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Resgate  da  autestima:  Olomaturologi;  Homeostático. 

14.  Trafar  desafiador:  Autodesafiologia;  Neutro. 

15.  Transformismo:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

 

SOMOS  AGENTES  DA  PRÓPRIA  EVOLUÇÃO.  IMPORTA,   
À  CONSCIN  AUTOIMPERDOADORA,  PROMOVER  A  CURA  

DA  AUTOVITIMIZAÇÃO,  EXERCITANDO  A  INTELIGÊNCIA  

EVOLUTIVA,  DEIXANDO  DE  SER  ALGOZ  DE  SI  MESMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica em si, traços de autovitimização? Em 

caso positivo, quais prejuízos evolutivos tal patologia vem causando à consecução da proéxis pes-

soal? Já pensou em promover ações para remissão ou cura definitiva da autovitimização? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Felicidade não se compra. Título Original: It's a Wonderful Life. País: EUA. Data: 1947. Duração: 

129 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Elenco: 

James Stewart; Donna Reed; Lionel Barrymore; Thomas Mitchell; Henry Travers; Ward Bond; Beulah Bondi; Frank Fa-

ley; Gloria Grahame; & Samuel S. Hinds. Produção: Frank Capra. Roteiro: Frank Capra; Jo Swerling; Dalton Trumbo; 
Clifford Odets; & Michael Wilson. Fotografia: Joseph F. Biroc. Música: Dimitri Tiomkin. Montagem: William Horn-

beck. Companhia: Liberty Films; & RKO Radio Pictures Inc. Distribuidora: Versátil Digital Filmes. Sinopse: Em Bed-

ford Falls, no Natal, George Bailey (James Stewart), tendo sempre ajudado a todos, pensa em se suicidar saltando de de-
terminada ponte em razão das maquinações de Henry Potter (Lionel Barrymore), o homem mais rico da região. Mas tantas 

pessoas oram por George, fazendo Clarence (Henry Travers), anjo esperando há 220 anos para ganhar asas, ser mandado  

à Terra para tentar fazê-lo mudar de ideia, demonstrando a importância do protagonista através de flashbacks. 
2.  Uma Segunda Chance. Título Original: Regarding Henry. País: EUA. Data: 1991. Duração: 108 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 12. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Mike 
Nichols. Elenco: Harrison Ford; Annette Bening; Michael Haley; Stanley Swerdlow; Julie Follansbee; Rebecca Miller; 

Bruce Altman; Elizabeth Wilson; Donald Moffat; Kamian Allen. Produção: J.J. Abrams et al. Direção de arte: Dan Da-
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vis. William A. Elliott. Roteiro: J.J. Abrams. Fotografia: Giuseppe Rotunno. Música: Hans Zimmer. Figurino: Ann 

Roth. Edição: Sam O'Steen. Estúdio: Paramount Pictures. Distribuidora: CIC Vídeo. Sinopse: Henry Turner, advogado 

em Nova York, bem-sucedido, porém cruel, sem escrúplos, deseja vencer sempre, mesmo à custa da esposa e filha. Ba-
leado, fica incapaz e sem memória. Agora, enfrentando novo começo, Henry vai enxergar a dura verdade sobre o comple-

to estranho: ele mesmo. 
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R E C I C L A G E M    D A    C U L P A    RE L I G I O S A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem da culpa religiosa é a autossuperação da consciência dos com-

portamentos patológicos de medo, punição e castração provenientes das crenças em normas, condu-

tas morais e tabus preestabelecidos e introjetados pelas religiões. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo ciclo procede também do idioma Latim, cy-

clus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. O termo culpa deriva do mesmo idioma Latim, culpa, “falta; delito; erro”. Apareceu no 

Século XIII. O vocábulo religioso provém igualmente do idioma Latim, religiosus, “piedoso; pio; 

religioso; sagrado; consagrado pela religião”. Surgiu também no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Autossuperação da culpa religiosa. 2.  Abandono da culpa religiosa. 

3.  Libertação do remorso religioso. 4.  Sobrepujamento da culpabilidade religiosa. 

Neologia. As 3 expressões compostas minirreciclagem da culpa religiosa, maxirrecicla-

gem da culpa religiosa e megarreciclagem da culpa religiosa são neologismos técnicos da Rece-

xologia. 

Antonimologia: 1.  Antirreciclagem do holopensene punitivo religioso. 2.  Manutenção 

da culpa religiosa. 3.  Inobservância das normas religiosas. 

Estrangeirismologia: o desnecessário ritual judaico do kaparot; a evitação do Schaden-

freude no apontamento dos erros alheios; a superação da narrow mind religioso; a eliminação do 

kyrie eleison penitencial; a superação do locus paenitens enquanto microuniverso consciencial;  

a open mind eliminando o monoideísmo; o fim da inculcação da mea culpa religiosa; o upgrade 

evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ortopensenidade recexológica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Reciclagens inspi-

ram neoconquistas. 

Citaciologia. Eis citação de Lucius Annaeus Seneca (4 a.e.c.–65 e.c.): – A principal e mais 

grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem da culpa religiosa; o desvanecimen-

to dos intrusopensenes; a redução da intrusopensenidade; o fim dos batopensenes; a escassez da 

batopensenidade; o desfazimento dos bolsões holopensênicos religiosos; os maturopensenes;  

a maturopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a resiliência às opressões holo-

pensênicas patológicas da religião; a supressão das culpas na pressão holopensênica grupocármi-

ca; os benignopensenes; os pensenes da autobenignidade reciclando os autenganos; a saída da 

acomodação na zona de conforto promovendo a renovação autopensênica; os autopensenes;  

a autopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeti-

copensenidade. 

 

Fatologia: a reciclagem da culpa religiosa; o fato de a culpa religiosa pertencer às emo-

ções advindas do subcérebro abdominal; o absurdo cosmoético evidenciando o processo educati-

vo ineficaz da punição violenta e deliberada; a ineficácia da ideia do bode expiatório; o esgota-

mento do vício da autoculpa; o aparente sentimento de superioridade do fiel fanático sobre as de-

mais pessoas; a ideia judaica anacrônica do sacrifício expiatório para remissão dos pecados; o ri-

goroso modo espartano enquanto meio de castração religiosa; a incongruência da contemplação 
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autopunitiva da cruz; o banimento do luto da sexta-feira da paixão; a dissolvição do conceito do 

deus bíblico; a improficiência dos ritos redentores; a malograda mortificação corporal das auto-

compulsões impostas no Opus Dei; a mesquinhez da pretensa humildade santificadora a partir da 

autexpiação; o vazio consciencial no ato de acusar; a desrepressão da conduta religiosa; a recicla-

gem das coleiras do ego propiciando a reciclagem da culpa religiosa; a recuperação dos cons 

magnos favorecendo a reciclagem da culpa religiosa; a supressão do masoquismo a partir do es-

morecimento da penitência e do autoflagelo; a retirada da canga religiosa punitiva; a premência 

do rápido autossoerguimento frente aos erros pessoais; a inutilidade do autassédio da culpa viti-

mizadora; o desarmamento paulatino dos mecanismos de defesa do ego (MDEs) a partir da su-

plantação do sentimento de culpa; a autoconscientização quanto ao fato de o sentimento de culpa 

manter a consciência no passado; a autestima remodelando a personalidade culpada; a cosmovi-

são do momento evolutivo do autenfrentamento cosmoético; a derrogação das limitações autoim-

postas pela culpa; a mudança do traço do controle pela atenção aos detalhes; a autavaliação 

evolutiva realista; a autoconscientização evolutiva; a substituição da culpa pela responsabilidade; 

a superação da culpa tornando a vida mais leve; o autodidatismo contínuo; a libertação da escravi-

zação religiosa; a abscisão dos rituais religiosos salvacionistas; a retirada da camisa-de-força reli-

giosa; o fim da bitola doutrinária; a maxidissidência religiosa. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autolibertação da 

sensação de culpa por meio da interassistência tenepessística às consciexes assediadoras; a ideia 

do pecado deixando marcas holomnemônicas seriexológicas; a reurbanização extrafísica dos am-

bientes propícios à culpa religiosa; o Curso Intermissivo (CI) auxiliando na lucidez quanto à des-

necessidade do sentimento de culpa; a compreensão do holocarma enquanto processo parapeda-

gógico; a construção de paraidentidade consciencial após saída da Baratrosfera; a superação do 

sentimento de remorso e agressividade a partir do parapsiquismo interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sobrepujameno do sinergismo nocivo mágoa-culpa; a suplantação 

do sinergismo emoção–irracionalidade religiosa; a desaprovação cosmoética do sinergismo inti-

midação religiosa–perseguição religiosa; o sinergismo autoimperdoamento–reciclagem do auto-

temperamento; o sinergismo rotinas úteis–hábitos sadios. 

Principiologia: o princípio da criticidade cosmoética; o princípio da racionalidade;  

a aplicação do princípio da descrença (PD); o princípio do autoimperdoamento; a necessidade do 

princípio da não violência; a elisão do princípio da desconfiança anticosmoética; o princípio das 

reconciliações grupocármicas cancelando o sentimento de culpa; o uso dos princípios verbacio-

lógicos na superação da culpa religiosa; a renúncia dos princípios religiosos a partir da racionali-

dade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a evitação dos códigos grupais de 

vitimizações coletivas; a exclusão dos códigos de direito canônico. 

Teoriologia: a teoria da reciclagem pensênica; a teoria psicanalítica; a teática cogniti-

va auxiliando na superação da culpa religiosa. 

Tecnologia: as técnicas da antidoutrinação; a técnica da tenepes; a técnica do balanço 

existencial; a técnica da rotina útil; as técnicas conscienciométricas; a técnica da Conscienciote-

rapia; as técnicas de liderança consciencial; as técnicas assistenciais libertárias; a técnica de 

evitação do subcérebro abdominal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Paradireitolo-

gia; o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: os efeitos negativos da educação religiosa; o efeito evolutivo da ampliação 

da cosmovisão; o efeito da autossuficiência consciencial; o efeito da vontade inquebrantável; os 
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efeitos da conexão com o amparador da tenepes; o efeito evolutivo das autossaturações pensêni-

cas; os efeitos benéficos do fim da cumplicidade religiosa; os efeitos recompensadores da extin-

ção das automimeses; a maxidissidência ideológica enquanto efeito da autexcomunhão volun-

tária. 

Neossinapsologia: a superação do irracionalismo no desenvolvimento das neossinapses 

da inteligência evolutiva (IE); a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo intimidação religiosa–sentimento de culpa; o ciclo alternante doen-

tio algoz-vítima; o ciclo erro-retratação-reciclagem; a superação do ciclo patológico da culpa;  

a libertação do ciclo patológico das automimeses; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domí-

nio; o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação. 

Enumerologia: a autolibertação do confessionário; a autolibertação da penitência; a auto-

libertação da chibata; a autolibertação do medo do inferno; a autolibertação da ascese; a autoliber-

tação da mortificação; a autolibertação do claustro. 

Binomiologia: a superação do binômio punição-castigo; o epílogo do binômio autocul-

pabilidade-agressividade; a reciclagem do binômio autoculpa-autovitimização; a supressão do 

binômio autacusações-autodepreciações; o binômio admiração-discordância; o binômio persis-

tência-paciência; o binômio reciclagem intraconsciencial do tenepessista–reciclagem intracons-

ciencial da culpa religiosa. 

Interaciologia: a interação assimilação cultural–identidade distorcida; a negação da in-

teração beatice-preconceito; a interação vontade consciente–reciclagem intraconsciencial; a in-

teração Recexologia-Priorologia; a eficiência da interação mudança de bloco pensênico–autode-

sassimilação energética. 

Crescendologia: a evitação lúcida do crescendo autoculpa-melin-melex; o malefício do 

crescendo remorso-autassédio-heterassédio; a remoção do crescendo medo-ansiedade-preocupa-

ção-culpa; o crescendo culpa-autorresponsabilidade-heterorresponsabilidade. 

Trinomiologia: a abolição do trinômio dominação-punição-escravização; a rejeição do 

trinômio religiosidade-rigidez-rigorosidade; a derrogação do trinômio autorrecriminações–auto-

proibições–medidas de autopreservação; a ruptura com o trinômio inferno-apocalipse-castigo; 

a aplicação do trinômio mentalsomático lucidez-autocrítica-discernimento; o trinômio paciência- 

-flexibilidade-persistência; o trinômio retrofatos-neopensenes-reciclagens; o trinômio autenfren-

tamento-autabsolutismo-heteroperdão. 

Polinomiologia: a irracionalidade do polinômio paixões religiosas–perseguições religio-

sas–violência religiosa–expiações–submissão forçada; a insensatez do polinômio ocupação-pres-

sa-cobrança-culpa-ansiedade-autassédio; a obliteração do polinômio civilização–controle–senti-

mento de culpa–necessidade de punição; a sandice do polinômio pecado original–pecado venial– 

–pecado grave–pecado mortal; o anacronismo do polinômio catolicismo-luteranismo-calvinismo- 

-islamismo-judaísmo; o polinômio refazer-reconstruir-repensar-resignificar; o polinômio auto-

pesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo culpa religiosa / culpa ontológica; o antagonismo 

culpa / responsabilidade; o antagonismo autagressão / autopacificação; o antagonismo autopa-

topensenidade / autoortopensenidade; o antagonismo religiosidade / descrencialidade; o antago-

nismo perfeccionismo / detalhismo; o antagonismo salvação da alma / cura da alma. 

Paradoxologia: o paradoxo sado-masoquista; o paradoxo de o tabu proibidor provocar  

a tentação; o paradoxo de a religião buscar a salvação a partir do castigo; o paradoxo de o deus 

amoroso praticar a tirania; a compreensão do paradoxo dias de erro–anos de retratação–séculos 

de recomposição; o para oxo  e quanto maior o livre ar ítrio conquista o, maior a autossu -

missão volunt ria ao fluxo cósmico. 

Politicologia: o fim da política do medo; a eliminação do radicalismo patológico; o bani-

mento da clerocracia; a abolição da teocracia; a cessação da ditadura religiosa; a recexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autorreciclagens; a compreensão da lei do 

carma. 

Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a evoluciofilia; a deci-

dofilia; a proexofilia. 
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Fobiologia: a demonofobia; a hadefobia; a evoluciofobia; a metatesiofobia; a neofobia; 

a epistemofobia; a hamartofobia. 

Sindromologia: a síndrome do trauma religioso; a síndrome da autossantificação; a sín-

drome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome de Godot; a síndrome do coitadinho;  

a síndrome do justiceiro; a síndrome da insegurança. 

Maniologia: a percepção da religiomania; o fenecimento da mania da culpa; o fim da 

fracassomania. 

Mitologia: o mito da religião enquanto freio do impulso agressivo; o mito da horda pri-

meva; a eliminação do mito da autoperfeição; o mito do perdão pela culpa; o mito da redenção 

por intermédio da martirização; o mito da salvação; o mito da autoimagem; o mito do arrebata-

mento; o mito do bem-aventurado. 

Holotecologia: a recexoteca; a proexoteca; a intermissioteca; a pensenoteca; a assis-

tencioteca; a cosmoeticoteca; o abandono da teoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Evolucio-

logia; a Temperamentologia; a Pensenologia; a Interassistenciologia, a Antidogmaticologia; a Pa-

cifismologia; a Reurbanologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu religiosa; a consréu manipuladora; a consréu imatura; a isca hu-

mana insconsciente; a consciênçula; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o cândido; o casto; o catequista profissional; o compungido; o contrito; 

o doutrinador; o imaculado; o obstinado na culpa; o padre; o penitente; o pesaroso; o pseudovirtu-

oso; o recalcitrante; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o auto-

decisor; o intermissivista; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciote-

rapeuta; o evoluciólogo; o serenão; o guia amaurótico extrafísico; o proexista; o proexólogo; o re-

ciclante existencial; o reciclante religioso; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolucien-

te; o exemplarista; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o maxidissidente religioso; 

o tenepessista; o projetor consciente; o ofiexista; o pesquisador; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo. 

 

Femininologia: a cândida; a casta; a catequista profissional; a compungida; a contrita;  

a doutrinadora; a imaculada; a obstinada na culpa; a freira; a penitente; a pesarosa; a pseudovirtu-

osa; a recalcitrante; a acoplamentista; a amparadora intrafísico; a atacadista consciencial; a auto-

decisora; a intermissivista; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciote-

rapeuta; a evoluciólogo; a serenona; a guia amaurótica extrafísica; a proexista; a proexólogo; a re-

ciclante existencial; a reciclante religiosa; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucien-

te; a exemplarista; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a maxidissidente religio-

sa; a tenepessista; a projetora consciente; a ofiexista; a pesquisadora; a tertuliana; a teletertuliana; 

a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoculpatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapi-

ens genuflexus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

tenepessabilis; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclagem da culpa religiosa = a autalforria da obrigatoriedade das 

missas dominicais; maxirreciclagem da culpa religiosa = a autolibertação lúcida dos cânones reli-

giosos e catequéticos inculcadores dos medos e castigos eternos; megarreciclagem da culpa religi-

osa = a autemancipação tarística por meio da autopesquisa e teática tenepessológica. 
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Culturologia: a nulificação da cultura do pecado; a cultura da Recexologia; a cultura 

da Consciencioterapia; a cultura da Autodesassediologia; a cultura da Despertologia. 

 

Libertação. Sob a ótica da Descrenciologia, eis, por exemplo, listados em ordem alfabé-

tica 25 pecados instituídos pelas religiões, embotadores da racionalidade, a fim de a conscin, ho-

mem ou mulher, analisar e promover a reciclagem e libertação das cangas religiosas: 

01.  Agnosticismo. 

02.  Casar com pessoa descrente. 

03.  Comer carne de porco. 

04.  Comunhão sacrílega. 

05.  Concubinato. 

06.  Controle artificial da natalidade. 

07.  Divórcio. 

08.  Falar mal da igreja e dos padres. 

09.  Faltar à leitura da bíblia. 

10.  Faltar missas sem motivos. 

11.  Fazer estátuas e imagens. 

12.  Frequentar o espiritismo. 

13.  Fugir da luta religiosa. 

14.  Homossexualidade. 

15.  Ingratidão para com deus. 

16.  Ir à missa com roupas “indecentes”. 

17.  Masturbação. 

18.  Não estudar a religião. 

19.  Não jejuar no dia do Ramadã sem motivos. 

20.  Não rezar pela manhã. 

21.  Praticar magia. 

22.  Perder a fé em deus. 

23.  Rejeitar os dons da fé católica. 

24.  Trabalhar aos sábados. 

25.  Vasectomia e laqueadura. 

 

Aquisição. Concernente à Conscienciometrologia, eis, por exemplo, listados em ordem 

alfabética, 20 trafores conscienciais, implementadores da análise pessoal e passíveis de serem de-

senvolvidos a partir da reciclagem do traço da culpabilidade imposto pelo holopensene religioso: 

01.  Abertismo consciencial: a redução da neofobia, com ampliação da neofilia. 

02.  Acolhimento: a redução dos julgamentos salvacionistas, com ampliação da empatia. 

03.  Apartidarismo: a redução dos sectarismos, com ampliação do universalismo. 

04.  Autocoerência: a redução do tolicionário, com ampliação da autorganização. 

05.  Autodiscernimento: a redução da obnubilação, com ampliação da lucidez. 

06.  Autoincorruptibilidade: a redução da manipulação acumpliciadora, com amplia-

ção da cosmoética. 

07.  Autossuficiência: a redução dos vampirismos energéticos, com ampliação da ho-

meostase pessoal. 

08.  Benignidade: a redução dos traços sadomasoquistas, com ampliação do fraternismo. 

09.  Coragem: a redução dos medos irracionais, com ampliação da força presencial. 

10.  Cosmoética: a redução das falácias religiosas, com ampliação do respeito evolutivo. 

11.  Cosmovisão: a redução da busca pela teopneustia, com ampliação da polimatia. 

12.  Descrença: a redução da fé cega, com ampliação da autocrítica. 

13.  Inteligência evolutiva: a redução dos monoideísmos, com ampliação do megafoco. 

14.  Interassistencialidade: a redução da caridade cristã, com ampliação da modéstia 

assistencial. 

15.  Otimismo: a redução da depressão, com ampliação do cipriene. 
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16.  Pacificação íntima: a redução dos conflitos escravizadores, com ampliação do au-

todesassédio. 

17.  Paraperceptibilidade: a redução do cascagrossismo, com ampliação dos extrapola-

cionismos. 

18.  Resiliência: a redução da rigidez, com ampliação da flexibilidade. 

19.  Tares: a redução da catequese impositiva, com ampliação do exemplarismo pessoal. 

20.  Tenepessismo: a redução do confessionário varegista, com ampliação do atacadis-

mo consciencial. 

 

Traforismo. Sob a ótica da Experimentologia, a conduta traforista mantém o megafoco 

na reciclagem consciencial. Percebendo o melhor de si, o pior tende a desaparecer na eficaz e 

eficiente prática de implementação da autassistencialidade na superação das dificuldades 

evolutivas. 

Autevolução. Sob a ótica da Evoluciologia, a recin retroalimenta neoquestionamentos 

auxiliando nas próximas reciclagens movimentando indefinidamente a autevolução. No âmbito 

religioso, a reciclagem da culpa religiosa, liberta da escravidão institucional, promove a auto-

nomia e o antidogmatismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, 

evidenciando relação estreita com a reciclagem da culpa religiosa, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

02.  Antiescravização  consciencial:  Maxifraternologia;  Neutro. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  paciência-persistência:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Cultura  da  dessacralização:  Descrenciologia;  Homeostático. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  desrepressor:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

11.  Identificação  do  trafor:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Postura  antipunitiva:  Pacifismologia;  Homeostático. 

13.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

15.  Transição  evolutiva:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  RECICLAGEM  DA  CULPA  RELIGIOSA  DISPENSA  A  CAN-
GA  DO  PECADO  A  PARTIR  DO  ENTENDIMENTO  CÁRMICO 

DAS  AUTORRESPONSABILIDADES  CONSCIENCIAIS,  TARÍS-
TICAS,  TEÁTICAS,  COSMOÉTICAS  E  INTERASSISTENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se culpa pelas normas propaladas e impos-

tas pela religião? Ou já busca autexperimentar a responsabilidade lúcida perante os próprios atos? 
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R E C I C L A G E M    D A    P R O F I S S Ã O  
( A U T O C O E R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem da profissão é a substituição para melhor da carreira profissi-

onal da conscin, homem ou mulher, objetivando a priorização de novos desafios, mais coerentes 

com a própria realidade consciencial vivenciada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. O termo profissão vem do mesmo idioma Latim, professio, “ação de declarar; declaração; 

manifestação; promessa; anúncio; publicação; ação de professar, de ensinar; profissão; mister; es-

tado; exercício; ocupação; emprego”. Apareceu no Século XIII.   

Sinonimologia: 1.  Aproveitamento evolutivo da profissão. 2.  Adequação autocoerente 

da profissão. 3.  Evolução da carreira profissional. 4.  Ajuste e desenvolvimento da profissão pes-

soal. 5.  Requalificação para outra profissão. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem da profissão, reciclagem impositiva da 

profissão e reciclagem voluntária da profissão são neologismos técnicos da Autocoerenciologia. 

Antonimologia: 1.  Mudança de emprego. 2.  Troca de local de trabalho. 3.  Perda de 

tempo interassistencial. 4.  Marasmo no trabalho.  

Estrangeirismologia: o curriculum vitae profissional; o turning point da autorrecicla-

gem da profissão; o feedback interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à priorização profissional qualificada. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Quem prio-

riza consegue. Autocoerência: lealdade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convergência da profissão pessoal à proéxis;  

o autopensene prioritário; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopense-

nidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene do megafoco profissional; o ma-

terpensene das prioridades evolutivas. 

 

Fatologia: a reciclagem da profissão; o ajustamento da profissão pessoal à consecução 

da programação existencial (proéxis); o despojamento para o autenfrentamento de recomeço pro-

fissional; as autopesquisas; o evento desencadeante da autorreciclagem; a autocoerência entre  

a profissão e a realidade pessoal; o fato interveniente; a autoconsciência do predomínio dos trafa-

res; a fixação ao tempo de serviço para aposentadoria; a acomodação à profissão; a profissão anti-

cosmoética; a anticosmoética na profissão; a falta de preparo na atividade profissional; o objetivo 

puramente econômico e financeiro (mercenarismo); a robéxis na ocupação profissional; a insatis-

fação com a profissão herdada; a interprisão grupocármica impedidora da reciclagem da profis-

são; a desmotivação para atividade profissional; o conflito diário com o despertador; o momento 

da viragem profissional; a concessão cosmoética; a assunção dos trafores; a profissão cosmoética; 

a Cosmoética na profissão; o planejamento financeiro sustentando as reciclagens e os custos do 

novo aprendizado; o ônus da mudança; o bônus do resultado; a motivação ao modo de atributo 

principal para sustentar o novo trabalho profissional; a satisfação pessoal auxiliando na mediação 

de conflitos no enfrentamento dos neodesafios; a realização pessoal; a importância da sustentabi-

lidade econômica da conscin indispensável para o cumprimento da proéxis; o aumento da auto-

confiança; a escolha da profissão prioritária à evolução pessoal. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autocoerência 

com o Curso Intermissivo (CI); o parapsiquismo psicossomático; a prevalência do parapsiquismo 

mentalsomático; o amparo extrafísico de função adquirido; a extrapolação parapsíquica; a autex-

perimentação do EV restaurador do equilíbrio holossomático; a interassistencialidade na profissão 

auxiliando o desenvolvimento sadio do parapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; o auto e heterodesassédio; a tenepes auxiliando nas reciclagens. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parapsiquismo-mentalsomaticidade; o sinergismo plane-

jamento-ação. 

Principiologia: o princípio da vida profissional cosmoética; o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: os códigos de Ética Profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

balizando as atitudes na nova profissão; o código grupal de Cosmoética (CGC) auxiliando na ma-

nutenção da autoincorruptibilidade. 

Teoriologia: a teoria do megafoco profissional; a teoria e a vivência da reciclagem in-

trafísica referente à troca da carreira profissional; a teoria das interprisões grupocármicas; a teo-

ria da proéxis. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da reciclagem intraconscien-

cial (recin); a técnica da tenepes; as técnicas auxiliares nas tomadas de decisão; a técnica do pla-

nejamento pessoal; a técnica do EV; a técnica do mapa mental. 

Voluntariologia: o voluntariado na Conscienciologia sustentando as autorreciclagens. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Priorologistas. 

Efeitologia: o efeito halo da reciclagem pessoal quanto à carreira profissional, nas re-

ciclagens grupais; o efeito das reciclagens nos grupos de convivência da profissão anterior  

e atual. 

Neossinapsologia: a neoprofissão reciclada gerando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo autoconscienciométrico autavaliação-autodiagnóstico-autorrecicla-

gem-autorreavaliação da carreira profissional. 

Enumerologia: a autocoerência proéxica; a concessão cosmoética; o traforismo teático; 

a amparabilidade adquirida; a autolucidez progressiva; os ortopensenes fixados; a sustentabilida-

de da nova profissão cosmoética. 

Binomiologia: o binômio autesforço-sucesso; o binômio custo-benefício; o binômio lí-

der-liderado; o binômio recéxis-recins; o binômio profissão-parapsiquismo; o binômio profissão-

-tenepes; o binômio apego-desapego. 

Interaciologia: a interação aquisição de conhecimento–responsabilidade; a interação 

profissionalismo-interassistência; a interação aportes evolutivos–retribuições interassistenciais; 

a interação tempo profissional–tempo proexológico; a interação vida planejada–recéxis conquis-

tada; a interação profissão-proéxis. 

Crescendologia: o crescendo racional autocoerência-autoverbação; o crescendo recé-

xis-recin dentro o ambiente profissional; o crescendo acumpliciamento mimético–autoposiciona-

mento lúcido–cosmoeticidade; o crescendo parapsiquismo emocional–parapsiquismo racional.  

Trinomiologia: o trinômio análise-escolha-decisão; o trinômio automotivação-traba-

lho-lazer; o trinômio vontade-decisão-determinação; o trinômio prioridade-desafio-autossupe-

ração. 

Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-au-

tossuperação; o polinômio profissão-reciclagem-responsabilidade-produtividade. 

Antagonismologia: o antagonismo insatisfação conhecida / satisfação desconhecida;  

o antagonismo reciclagem total / reciclagem parcial; o antagonismo troca da carreira profissio-

nal / reciclagem da profissão. 
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Paradoxologia: o paradoxo de o esforço pessoal poder ser mais eficaz para a recicla-

gem da profissão se comparado às oportunidades de trabalho ocasionais mantenedoras da pro-

fissão atual; o paradoxo da melhoria pessoal reverberar na melhoria de todos. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reciclagem da profissão. 

Filiologia: a recexofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a bibliofilia; a criticofilia; a assisten-

ciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a sociofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Gabriela; a superação da síndrome do con-

formismo; o afastamento da síndrome da subestimação; o distanciamento da síndrome da medio-

crização; a profilaxia contra a síndrome de burnout. 

Maniologia: a mania de tentar mudar tudo e a todos ao redor sem mudar a si mesmo. 

Mitologia: o mito da reciclagem da profissão sem autesforços. 

Holotecologia: a recexoteca; a grupocarmoteca; a biblioteca; a experimentoteca; a trafa-

roteca; a traforoteca; a administroteca. 

Interdisciplinologia: a Autocoerenciologia; a Administraciologia; a Reciclologia; a Re-

cexologia; a Invexologia; a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Desapegologia; a Cosmoe-

ticologia; a Proexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação; o líder; o liderado; os colegas de profissão; o profis-

sional veterano. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a líder; a liderada; as colegas de profissão;  

a profissional veterana. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens 

administrator; o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens tenepesso-

logus; o Homo sapiens proexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclagem impositiva da profissão = aquela realizada de maneira com-

pulsória; reciclagem voluntária da profissão = aquela realizada de maneira espontânea e plane-

jada. 
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Culturologia: a cultura organizacional; a cultura da realização profissional servindo de 

auxílio ao completismo existencial (compléxis). 

 

Autorreeducaciologia. Segundo a Autorrecexologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 9 atitudes prescritas à conscin interessada na reciclagem voluntária da profissão: 

1.  Autenergeticidade: a autovivência energética; o EV profilático; o EV autodefensivo;  

o EV restaurador. 

2.  Autenfrentamento: o planejamento pessoal; o estudo; a autogestão no cumprimento 

de metas. 

3.  Autesforço: a continuidade; a autossustentabilidade nas metas prioritárias. 

4.  Autocontrole: a insubmissão ao comodismo; a mudança de atitude mental; o auto-

contrato assinado e respeitado. 

5.  Autocuidado: a reserva financeira; a autoconfiança; a Higiene Consciencial. 

6.  Autodiagnóstico: o reconhecimento das incoerências pessoais; a admissão das difi-

culdades; a identificação das reciclagens inevitáveis. 

7.  Autopesquisa: a identificação dos trafares; a admissão dos trafores; a busca e o in-

vestimento no preenchimento dos trafais. 

8.  Autorreflexão: a compreensão da realidade pessoal; a autodecisão refletida; o auto-

compromisso ponderado e considerado inadiável. 

9.  Autorrenovação: a escolha da nova carreira profissional; a Cosmoética vivenciada;  

a interassistencialidade; a potencialização da autestima. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem da profissão, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acabativa  falha:  Experimentologia;  Nosográfico. 

02. Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

03. Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático.  

04. Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático.  

05. Escolha  da  carreira  profissional:  Proexologia;  Neutro. 

06. Fato  interveniente:  Vivenciologia;  Neutro. 

07.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Murismo:  Murismologia;  Nosográfico. 

09.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Profissão  evitável:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

11.  Profissão  herdada:  Autoproexologia;  Neutro. 

12.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Segunda  vocação:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Teto  da  autocompetência:  Autevoluciologia;  Neutro.   

15.  Zona  de  conforto:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

A  RECICLAGEM  VOLUNTÁRIA  DA  PROFISSÃO  OPORTU-
NIZA  A  AUTEXPERIMENTAÇÃO  AUTÊNTICA  DOS  ATRIBU-
TOS  INTRACONSCIENCIAIS,  AMPLIANDO  A  CARGA  HORÁ-
RIA  DIÁRIA  DE  ATUAÇÃO  INTERASSISTENCIAL  PROFÍCUA. 

 

Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, em escala de 1 a 5, o autodesempe-

nho na carreira profissional? A avaliação está coerente com a realidade pessoal?  
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R E C I C L A G E M    D A S    P O S T U R A S    A R T Í S T I C A S  
( R E C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem das posturas artísticas é ato ou efeito de a conscin, homem 

ou mulher, requalificar, reestruturar e reciclar tendências de temperamento e comportamento 

ligadas à arte, renovando o holopensene pessoal para a dinamização da autevolução cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; 

repetição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo ciclo deriva também do idioma Latim, 

cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no 

Século XVIII. O termo postura procede do mesmo idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de 

assentar; arranjamento; disposição; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Apareceu no Século XIII. 

A palavra artístico provém do idioma Francês, artistique, “que diz respeito às Artes e às Belas-

Artes; que tem relação com a produção das Belas-Artes e à influência que elas exercem na vida”. 

Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Reciclagem do temperamento artístico. 2.  Renovação do holopense-

ne artístico. 3.  Reeducação das posturas artísticas. 

Neologia. As duas expressões compostas minirreciclagem das posturas artísticas e ma- 

xirreciclagem das posturas artísticas são neologismos técnicos da Recinologia. 

Antonimologia: 1.  Cronicificação do temperamento artístico. 2.  Negação das posturas 

artísticas antievolutivas. 3.  Performance artística antievolutiva. 

Estrangeirismologia: o locus of control; o investimento no upgrade intraconsciencial;  

a neoperformance. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intra e extraconscienciais. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Arte: ilus-

tração científica. Reciclagem: plástica mental. A recin urge. Temperamento: realidade autopen-

sênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo autopensênico maduro; os neopense-

nes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a re-

ciclopensenidade; a autossuperação pensênica evolutiva. 

 

Fatologia: a reciclagem das posturas artísticas; a criatividade usada qual ferramenta evo-

lutiva; o limite da repetição; a música; a dança; o desenho; a pintura; a escultura; a literatura; o te-

atro; o cinema; a fotografia; as histórias em quadrinhos; a computação gráfica; a Arquitetura; as 

habilidades inatas; a influência do Zeitgeist; a arte como fuga da realidade; o desejo de estar dian-

te dos flashs e sob os spots; o estrelismo; o infantilismo; o hedonismo; a busca pela fama; a sedu-

ção; a exibição emocional; a imaginação descontrolada do artista; a baixa motivação oriunda da 

necessidade de aplausos; a predominância do loc externo abalando a autestima; a adoração da ilu-

são; a literatice; a cinematografia; a instabilidade emocional; a vaidade excessiva; a paixão pelo 

drama e pelo sofrimento; a música bélica; a baixa tolerância às frustrações; a valorização das ver-

sões em detrimento dos fatos; as automimeses dispensáveis; o desperdício consciencial; a supera-

ção da vitimização por meio de novo modelo de interrelacionamento consciencial; o aproveita-

mento evolutivo das tendências artísticas; a terapêutica teatral; a arteterapia; a musicoterapia;  

o bom humor do bufão; a matemática na arte; os caprichos e o orgulho deixados em segundo pla-

no; a autoconstatação quanto à desnecessidade do estrelismo; a superação do vício do aplauso;  

a reestruturação das formas engessadas; as imagens utilizadas em tarefas tarísticas; a dosagem 
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evolutiva do histrionismo; a inteligência visual; a sensibilidade aguçada útil ao desenvolvimento 

do parapsiquismo; o detalhismo no uso da forma; a chapa verbetográfica; a expressão evolutiva 

dos sentimentos; a flexibilidade de se adaptar a diferentes situações; o êxito do improviso; o aban-

dono da condição de autovitimização; a imaginação fértil pró-evolutiva; a imaginação discernida; 

a inteligência evolutiva (IE) aplicada à criatividade; os métodos criativos singulares; a criativida-

de como inteligência da consciência; a autocenografia funcionando em prol do maximecanismo 

interassistencial; o abertismo consciencial; a conquista da autorganização; a motivação para as re-

novações contínuas da vida; as neoperspectivas; a reciclagem intraconsciencial (recin); a acelera-

ção da História Pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atração de con-

seneres; a vampirização energética; as pressões extrafísicas afetando a lucidez; a intoxicação 

energética; as manipulações extrafísicas reforçando a manutenção de automimeses dispensáveis; 

a mediunidade; o parapsiquismo destrambelhado; a labilidade parapsíquica; a autodramatização 

aumentando assédios; a intuição amadurecida pelo autodiscernimento; o trabalho energético pro-

filático sustentando a paraatenção interdimensional; o esforço contínuo na aplicação da mobiliza-

ção básica de energias (MBE); a exigência de autorganização para a prática diária da tenepes;  

a conexão com os amparadores extrafísicos orientando a reciclagem do temperamento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo sentimento-razão; o sinergismo criação-manutenção; 

o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo conteúdo-forma; o sinergismo patológico 

egoísmo-orgulho-vaidade; o sinergismo criatividade responsável–ousadia calculada; o sinergis-

mo foco interno–foco externo. 

Principiologia: o princípio da autenticidade consciencial; o princípio do dinamismo 

evolutivo; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código da generosidade atuante na superação do egocentrismo; o código 

pessoal de Cosmoética (CPC) teático no âmbito da Descrenciologia; o código grupal de Cosmo-

ética (CGC) atuante na cooperação madura pela tares. 

Teoriologia: a teoria do locus de controle; a teoria da restauração da atenção; a teoria 

das verdades relativas de ponta; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da recuperação 

de cons. 

Tecnologia: a técnica vocal; a técnica  o“isso não é para mim”; a técnica da recin;  

a técnica do conscienciograma; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de 

vida intrafísica; a técnica da imobilidade física vígil (IFV). 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível dos Intermissi-

vistas. 

Efeitologia: o efeito da criatividade madura na solução de problemas; os efeitos da re-

ciclagem temperamental nas próximas vidas intrafísicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses prioritárias desencadeadas pelo autenfrentamento;  

as neossinapses sobre si mesmo; as neossinapses permitindo o vislumbre das reciclagens vindouras. 

Ciclologia: o ciclo patológico de vícios emocionais e comportamentais; o ciclo reflexão- 

-decisão-ação. 

Enumerologia: a superação da dramatização; a superação da carência energética; a su-

peração do loc externo; a superação da ectopia afetiva; a superação da labilidade parapsíquica;  

a superação do hedonismo; a superação do egocentrismo. 

Binomiologia: o binômio Arte-Ciência; o binômio imagem-síntese; o binômio bastido-

res-ribalta; o binômio expressão-inventividade; o binômio ganhos secundários–perdas colate-
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rais; o binômio personalismo-individualismo; o binômio estimulação energético-sonora–trans-

formação energossomática; o binômio crise-crescimento; o binômio esforço-satisfação. 

Interaciologia: a interação imagem-comunicabilidade; a interação observar-atuar. 

Crescendologia: o crescendo patológico gostar de aplausos–alimentar-se de aplausos– 

–viciar-se em aplausos; o crescendo forma artística-forma tarística; o crescendo comunicabi-

lidade artística–comunicabilidade tarística; o crescendo mediunidade-pangrafia; o crescendo 

histrionismo artístico–histrionismo didático–histrionismo tarístico; o crescendo parapsiquismo 

destrambelhado–parapsiquismo mentalsomático; o crescendo mediunidade inconsciente–para-

psiquismo lúcido; o crescendo comocionalismo-fraternismo; o crescendo estética superficial– 

–estética funcional; o crescendo mindset fixo–mindset de crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio originalidade-excentricidade-extravagância; o trinômio ex-

pressão-controle-harmonização; o trinômio autolucidez-autocrítica-autodiscernimento. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio desânimo-exauri-

mento-irritação-insatisfação; o polinômio ler-interpretar-pensar-anotar. 

Antagonismologia: o antagonismo estrelismo / autexposição assistencial; o antagonis-

mo  temperamento egocêntrico / temperamento doador; o antagonismo loc interno / loc externo; 

o antagonismo vitrais góticos / infográficos conscienciológicos; o antagonismo esclarecer / con-

vencer. 

Paradoxologia: o paradoxo de a arte poder estimular a intelectualidade sendo mani-

festação do psicossoma; o paradoxo da inspiração planejada; o paradoxo de única imagem 

poder comunicar mais se comparada a 1.000 palavras; o paradoxo do conteúdo das sínteses dos 

megapensenes. 

Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada às reciclagens das posturas artísti-

cas; as leis evolutivas. 

Filiologia: a teaticofilia; a neofilia; a coerenciofilia; a criticofilia; a cienciofilia; a inte-

rassistenciofilia; a reciclofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a recinofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do estrelismo; a eliminação da síndrome da ri-

balta; a ultrapassagem da síndrome da dispersão consciencial; a suplantação da síndrome da ec-

topia afetiva (SEA); o sobrepujamento da síndrome da subestimação. 

Maniologia: a superação da artemania; a superação da musicomania; a superação da 

mania hedonista; a superação da mania de aparecer; a superação da mania de seduzir; a superação 

da mania de fantasiar; a superação da mania de se esconder nos personagens. 

Mitologia: o mito de a arte ser sempre emocionalista; o mito de a música ter apenas 

repercussão psicossomática; o mito da autevolução sem autesforço. 

Holotecologia: a artisticoteca; a comunicoteca; a musicoteca; a cinemateca; a midiate-

ca; a ideoteca; a imagisticoteca; a criativoteca; a consciencioteca;  a recicloteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Recinologia; a Reciclologia; a Intercomunicologia; a Intencio-

nologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Criativologia; a Lucidologia; a Auto-

priorologia; a Decidologia; a Autodesassediologia; a Mentalsomatologia; a Verponologia; a Evo-

luciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin criativa; a personalidade artística; a conscin sedutora; a isca 

humana inconsciente; a conscin  multívola; a conscin superficial; a conscin semipossessa; a cons-

cin lúcida; a  isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o reciclante existencial; o ator; o pintor; o desenhista; o escultor; o gra-

vurista; o quadrinhista; o bufão; o animador; o recreador; o comediante; o cineasta; o escritor;  

o dramaturgo; o cenógrafo; o poeta; o fotógrafo; o dançarino; o músico; o cantor; o artesão; o ma-

quiador; o mago; o mágico; o produtor cultural; o professor de artes; o chef de cozinha; o fã; o ar-
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quiteto; o médium; o cientista; o publicitário; o designer gráfico; o restaurador; o decorador;  

o psicólogo; o terapeuta; o cirurgião plástico; o esteticista; o pré-serenão vulgar; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o acoplamentista; o comunicólogo; o exemplarista; o tene-

pessista; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a reciclante existencial; a atriz; a pintora; a desenhista; a escultora;  

a gravurista; a quadrinhista; a bufona; a animadora; a recreadora; a comediante; a cineasta; a es-

critora; a dramaturga; a cenógrafa; a poeta; a fotógrafa; a dançarina; a música; a cantora; a artesã; 

a maquiadora; a maga; a mágica; a produtora cultural; a professora de artes; a chef de cozinha;  

a fã; a arquiteta; a médium; a cientista; a publicitária; a designer gráfica; a restauradora; a decora-

dora; a psicóloga; a terapeuta; a cirurgiã plástica; a esteticista; a pré-serenona vulgar; a voluntária; 

a tocadora de obra; a mulher de ação; a acoplamentista; a comunicóloga; a exemplarista; a tene-

pessista; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens 

genuflexus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens determina-

tor; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens creativus; o Homo sapiens autoperquisitor; 

o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclagem das posturas artísticas = a transformação do ator ou atriz 

em conscin professora e comunicadora voluntária lúcida, porém teórica quanto às neoverpons da 

Conscienciologia; maxirreciclagem das posturas artísticas = a transformação da conscin profes-

sora e comunicóloga teórica da Conscienciologia em agente teático da interassistencialidade, com 

emprego dos trafores artísticos retrobiográficos ressignificados a partir das neoverpons. 

 

Culturologia: a cultura do hedonismo; a cultura do infantilismo emocional; a cultura 

das mídias; a cultura das ilusões; a cultura patológica da busca incansável da fama; o descarte 

da cultura inútil; a cultura da heurística; a cultura da evolução consciencial; a cultura da Reedu-

caciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem das posturas artísticas, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Arte  sequencial  evolutiva:  Imageticologia;  Homeostático. 

02.  Autoparapsiquismo  artístico-místico:  Autoparapercepciologia;  Nosográfico. 

03.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Criatividade  evolutiva:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Criatividade  irresponsável:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Desdramatização:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07.  Fama:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Labilidade  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

09.  Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

10.  Perfil  criativo-artístico:  Perfilologia;  Neutro. 

11.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

12.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Síndrome  da  dispersão  consciencial:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

14.  Temperamento  artístico:  Temperamentologia;  Neutro. 
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15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  RECICLAGEM  DAS  POSTURAS  ARTÍSTICAS  ENVOLVE   
O  AUTESFORÇO  DE  SUPERAR  A  CARÊNCIA  ENERGÉTI- 
CA  E  A  NECESSIDADE  DE  APLAUSOS,  PELO  EXERCÍCIO   
DA  TARES  E  DA  QUALIFICAÇÃO  EVOLUTIVA  DA  FORMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue identicar traços e comportamentos ar-

tísticos a serem reciclados? Está disposto(a) a superá-los? 
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2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 web-

sites; glos. 12.576 megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 

Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; Brasil; 2009; páginas 112, 154 e 297. 

 

A. D. N. 
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R E C I C L A G E M    D A S    P O S T U R A S    BÉ L I C A S  
( RE C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem das posturas bélicas é o ato ou efeito de a conscin, homem 

ou mulher, reestruturar o holopensene pessoal ao identificar, nas próprias atitudes cotidianas, as 

preferências, os grupos afins e os objetos indutores do belicismo, objetivando a autevolução assis-

tencial e cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede do idioma Latim, cyclus, “período 

de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. A pala-

vra postura vem do idioma Latim, positura, “fadiga; trabalho de assentar; arranjamento; disposi-

ção; ordem; lugar; sinais de pontuação”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo bélico procede 

também do idioma Latim, bellicus, “bélico; relativo ou pertencente à guerra”. Surgiu no Sécu- 

lo XV. 

Sinonimologia: 1.  Reciclagem dos posicionamentos bélicos. 2.  Catarse das atitudes be-

licistas. 3.  Modificação do comportamento belicista. 4.  Recin das posturas bélicas. 5.  Mudança 

do materpensene bélico. 

Neologia. As duas expressões compostas minirreciclagem das posturas bélicas e megar-

reciclagem das posturas bélicas são neologismos técnicos da Recinologia. 

Antonimologia: 01.  Retroalimentação do holopensene bélico. 02.  Fomentação do holo-

pensene bélico. 03.  Fomentação das atitudes bélicas. 04.  Manutenção do comportamento belicis-

ta. 05.  Manutenção dos posicionamentos de guerra. 06.  Posicionamento belicista. 07.  Antirrecin 

do holopensene bélico. 08.  Conduta bélica. 09.  Gosto pelas atitudes bélicas. 10.  Afinidade pelo 

holopensene bélico. 

Estrangeirismologia: o start recinológico; a postura at the ready; o neomodus operandi 

através da recin; a imprescindibilidade do modus vivendi pacificus. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reciclofilia. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Belicismo: 

repeteco multiexistencial. Belicismo: megatrafar humano. Vivamos sem guerra. Ajustemos as 

posturas. Recin: reengenharia pessoal. Discriminemos nossas vontades. O bem desarma. 

Ortopensenologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Belicismo. A fim de se reduzir o belicismo do holopensene da criança, o mais indi-

cado é retirar todos os brinquedos e instrumentos infantis que reforcem o trafar da belicosidade, 

buscando outros passatempos capazes de incitá-la a brincar desenvolvendo a autoconsciencialida-

de e a racionalização, a fim de aprender a ponderar pacificamente e a refletir antes de agir”. 

2.  “Belicista. Se você vai ajudar 5 consciências do seu passado, no mínimo uma delas 

deve ter sido belicista”. 

3.  “Ex-belicista. A conscin ex-belicista transmuta a arena de gladiadores da sua vida 

numa escola de pensadores teáticos da Megafraternologia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem das posturas bélicas; a reestrutura-

ção do holopensene pessoal; o determinismo intraconsciencial superando a pressão holopensênica 

externa; a reciclagem do materpensene pessoal; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os be-

nignopensenes; a benignopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a superação do holopensene 

desequilibrado; a autocrítica aos xenopensenes; a xenopensenidade; os grupopensenes; a grupo-
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pensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a capaci-

dade de reestruturação dos autopensenes; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; as 

autorreciclagens promovendo a reconexão com o holopensene assistencial da reurbex. 

 

Fatologia: a reciclagem das posturas bélicas; a eliminação do bagulhismo bélico; o apro-

veitamento das oportunidades evolutivas; o abertismo para receber ajuda técnica consciencioterá-

pica; o afastamento dos grupos de amigos afinizados com as posturas bélicas; os reencontros gru-

pocármicos diários; a postura de não mais pegar em armas nesta vida intrafisica gerando exem-

plarismo tarístico ao grupocarma; a reciclagem das expressões corporais bélicas; o discernimento 

e a organização para a entrega das armas; a atitude pacifista diante de atos de violência; a men-

sagem subliminar de postura bélica; a música bélica; a fala sugerindo ideias bélicas; a eliminação 

do vestuário temático bélico; os brinquedos incentivando o belicismo; a destreza de utilizar obje-

tos do cotidiano para a autodefesa; a influência das amizades na aquisição de armas de fogo;  

a dissimulação de armas, facas e outros objetos bélicos para serem transportados em qualquer lu-

gar sem serem detectados; a retirada cirúrgica do trafar bélico; as autorreciclagens evidenciando  

a retomada da linha da proéxis; a correção imediata; a sincronicidade de fatores para gerar o link 

ao acesso às neoverpons da Conscienciologia; a taquirritimia das recins para iniciar a tenepes;  

a decisão de aproveitar esta vida intrafísica para chegar à desperticidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade  

lúcida (PL); o exercício projetivo do antibelicismo; a consciex afinizada pelos objetos bélicos;  

a psicometria de livros evidenciando as vidas consecutivas bélicas e consequente recuperação de 

cons; a psicometria dos ambientes; a consciex em guarda no local de objetos bélicos; as retro-

cognições evidenciando a urgência da reciclagem; a projeção em contexto bélico evidenciando  

a autorreciclagem; a repercussão na tenepes das atitudes do dia a dia; o comportamento belicista 

dando pista para a autoidentificação seriexológica; as consciexes provocando fenômenos de raps 

na tentativa de produzir a desistência no posicionamento do estudo conscienciológico; a evolução 

na prática da defesa energética favorecida pelo enfrentamento dos autassediadores; a tenepes 

contribuindo para a limpeza energética de locais ou ambientes os quais anteriormente eram depó-

sitos de bagulhos energéticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo da dupla evolutiva 

(DE) na atenção à identificação das posturas bélicas; o sinergismo belicismo-Baratrosfera; o si-

nergismo descarte dos bagulhos bélicos–ambiente sadio; o sinergismo mudança de pensamento–

–mudança de comportamento; o sinergismo estagnação evolutiva–influência patológica. 

Principiologia: o princípio retrocognitivo das vidas sucessivas (seriéxis) enfatizando as 

necessidades de reciclagens das posturas bélicas; o princípio da convivência pacífica incompre-

endida pelo Zeitgeist; o princípio da reciclagem favorecendo novas oportunidades evolutivas;  

o princípio “se não presta, não presta mesmo e  eve ser  escarta o”; o princípio da não belige-

rância. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sendo ferramenta determinante da 

recin; a ativação do código das posturas pacificadoras; o código pessoal de postura assistencial; 

a mudança qualitativa do código pessoal de Cosmoética aplicado à desconstrução das posturas 

bélicas seriexiológicas; a substituição do retrocódigo pessoal de beligerância por neocódigo 

pessoal de Cosmoética desencadeado a partir da reciclagem intraconsciencial. 

Teoriologia: a teoria e prática da recin; a teoria e prática da recéxis; a teoria do 

antibagulhismo energético; a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria da melin-melex; a teoria 

dos gargalos evolutivos. 

Tecnologia: a técnica da identificação da sinalética energética pessoal; a técnica da 

tenepes; a técnica do antibagulhismo energético auxiliando o descarte dos objetos bélicos; as 

técnicas de superação do belicismo; a técnica da blindagem energética da base física; as técnicas 
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de avaliação dos trafares; a técnica da recin; a técnica da autavaliação continua e diária; a pro-

jecioterapia; a técnica da projetabilidade lúcida. 

Voluntariologia: os voluntários das instituições do desarmamento; os voluntários nas 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os voluntários consciencioterapeutas da Associação In-

ternacional de Consciencioterapia (OIC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Co-

légio Invisivel da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos após encapsulamento energético de conscins e espaços físicos; os 

efeitos do holopensene bélico; os efeitos recinológicos da identificação dos traços belicistas; os 

efeitos da conexão com os amparadores pela postura tenepessística; o efeito libertador da recin 

cirúrgica; o efeito do exemplarismo pessoal estimulando, promovendo e reforçando a reciclagem 

das posturas bélicas de conscins e consciexes; o efeito das neossinapses no desenvolvimento das 

neoposturas evolutivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses antibelicistas; as neossinapses evolutivas prevale-

cendo sobre as retrossinapses bélicas. 

Ciclologia: o ciclo das retrovidas contribuindo para a reciclagem; o ciclo interexisten-

cial belicismo-pacifismo; o ciclo belicismo-paracomatose-melex; o rompimento do ciclo de inter-

prisões grupocármicas geradas pelo belicismo; o ciclo algoz-vítima perpetuado na postura bélica; 

o ciclo patológico de manutenção da postura bélica; o ciclo mudança de postura–harmonia ho-

lossomática. 

Enumerologia: o neocomportamento desarmamentista; o neocomportamento apazigua-

dor; o neocomportamento amistoso; o neocomportamento harmonioso; o neocomportamento fra-

terno; o neocomportamento tarístico; o neocomportamento pacifista. 

Binomiologia: o binômio autoconsciencioterapia–aceleração das reciclagens; o binô-

mio Recexologia-Recinologia; o binômio antibagulhismo bélico–base física otimizada; o binômio 

teoria-prática; o binômio teática-verbação; o binômio lucidez-retrocognição; o binômio vontade-

-decisão; o binômio firmesa decisória–constância executiva. 

Interaciologia: a interação dos reencontros grupocármicos; a interação exemplarista 

com os grupos bélicos; a interação Inutilogia-Bagulhologia; a interação autenfrentamento-supe-

ração dos trafares. 

Crescendologia: o crescendo belicismo-pacifismo. 

Trinomiologia: o trinômio ambiente fisico patológico–bagulhos energéticos pessoais– 

–assediadores extrafísicos; o trinômio traço bélico–recinofilia–superação eficaz; o trinômio au-

tossuperação–qualificação tenepesológica–mudança de patamar evolutivo; o trinômio vontade 

inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização generalizada; o trinômio Convivio-

logia-Sociologia-Parassociologia; o trinômio retrocognição–identificação de posturas bélicas 

consecutivas–cosmovisão seriexológica. 

Polinomiologia: o polinômio tares–reeducação–recin–exemplarismo multidimensional. 

Antagonismologia: o antagonismo hipótese seriexológica / confirmação retrocognitiva; 

o antagonismo verdade absoluta (dogma) / verdade relativa (recin); o antagonismo posturas béli-

cas / posturas libertárias; o antagonismo belicismo / Cosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo do tenepessista com atitudes bélicas. 

Politicologia: a proexocracia. 

Legislogia: a lei da força belicista; as paraleis; a lei do livre arbítrio na escolha do 

tempo da recin; a lei da vontade aplicada a recin; a lei de inseparabilidade grupocármica; a lei da 

interprisão grupocármica; a lei de causa e efeito; o Estatuto do Desarmamento. 

Filiologia: a reciclofilia; a recinofilia; a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a consciencio-

filia; a recexofilia; a parapsicofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia. 
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Fobiologia: o medo às renovações e reciclagens; a tanatofobia; a eliminação da recino-

fobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da procrastinação; a autossuperação da sín-

drome da insegurança; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a eliminação da sín-

drome da patopensenidade; a síndrome da imaturidade consciencial; a síndrome do porão cons-

ciencial; a evitação da síndrome da despriorização. 

Maniologia: a reciclagem e profilaxia das manias antievolutivas; a riscomania. 

Mitologia: o mito de a pessoa armada estar segura. 

Holotecologia: a recexoteca; a determinoteca; a metodoteca; a trafaroteca; a problema-

ticoteca; a abstratoteca; a pacificoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Recinologia; a Cosmoeticologia; a Belicosologia; a Criminolo-

gia; a Interprisiologia; a Consciencioterapia; a Estrategiologia; a Recexologia; a Tenepessologia; 

a Proexologia; a Energologia; a Exemplologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência reciclante intraconsciencial das posturas bélicas; a consci- 

ência obnubilada; a conscin bélica; a consener; a conscin baratrosférica; a consréu ressomada;  

a conscin militar; a conscin religiosa; a conscin monárquica; a conscin riscomaníaca; a conscin 

projetada lúcida; a conscin lúcida; a isca humana; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin 

semperaprendente; a conscin retomadora de tarefas. 

 

Masculinologia: o assistente; o assistido; o ex-belicista; o acoplamentista; o agente 

retrocognitor; o assediador; o assediado; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolu-

tivo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reedu-

cador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o tenepessista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o homem de ação. 

 

Femininologia: a assistente; a assistida; a ex-belicista; a acoplamentista; a agente retro-

cognitora; a assediadora; a assediada; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evoluti-

va; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeduca-

dora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a tenepessista; a paraper-

cepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens proexologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclagem das posturas bélicas = a da conscin tendo mudado o di-

cionário cerebral de bélico para pacífico; megarreciclagem das posturas bélicas = a da conscin 

tendo conquistado a holopensenidade pacifista a ser vincada na Para-História Pessoal. 

 

Culturologia: a cultura do belicismo; a cultura de paz; a cultura da convivialidade 

sadia; a cultura da limpeza energética; a cultura conscienciológica; a cultura da Recexologia;  

a cultura da Recinologia; a cultura da autorreflexão tenepessológica. 

 

Esportes. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 con-

dições concretas, existentes na Socin, relacionadas ao esporte, capazes de esclarecer os antigos 

comportamentos bélicos provenientes da Para-História: 
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01.  Adversários: o concorrente no esporte; o adversário (inimigo) na guerra. 

02.  Carrascos: os nocauteadores no boxe; os carrascos nazistas do holocausto. 

03.  Colete: o corpete do esgrimista; os coletes à prova de balas das consbéis. 

04.  Derrotas: o aniquilamento do adversário; a perda do jogo; a derrota do inimigo. 

05.  Fuzilamentos: o chute a gol à queima roupa; os tiros na execução de traidor. 

06.  Guardiões: o goleiro; os guardas dos imperadores; os guardas do papa. 

07.  Mochilas: o bornal de equipamentos do alpinista; a mochila do supersoldado. 

08.  Pilotos: o condutor de asa delta; o piloto de guerra. 

09.  Profissões: os jornalistas desportivos; os correspondentes de guerra. 

10.  Tanatofilia: o atleta riscomaníaco tanatofílico; a consbel tanatofílica na batalha. 

 

Pacifismologia. Eis, na ordem alfabética, 10 posturas pacifistas, passíveis de serem pra-

ticadas cotidianamente pela conscin interessada na autossuperação das posturas bélicas: 

01.  Abertismo consciencial: o contraponto ao sectarismo entre consciências. 

02.  Antibagulhismo: o contraponto a coleções bélicas, armamentos de modo geral. 

03.  Anticonflitividade: o contraponto à intimidação por armamentos, arroubos na argu-

mentação e movimentos corporais agressivos. 

04.  Antirriscomania: o contraponto a esportes radicais. 

05.  Convivialidade evolutiva tarística: o contraponto a clubes de tiro, de caça e de 

pesca. 

06.  Cooperação: o contraponto às competições. 

07.  Exemplarismo cosmoético: o contraponto ao incentivo a violência desde a infância 

e ao ódio étnico nos filhos. 

08.  Heteroperdoamento: o contraponto à represália, revide, vingança, agressão, ame-

aça, intimidação e manipulação. 

09.  Rotina útil: o contraponto aos vícios de drogadição, jogos de azar e passatempos 

virtuais. 

10.  Zooconvivialidade sadia: o contraponto às participações em rinhas de galo, apostas 

em corridas de cavalo e prática de equitação. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem das posturas bélicas, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abertismo  à  Consciencioterapia:  Recexologia;  Homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Acronologia  da  recin:  Autotaquicogniciologia;  Neutro. 

04.  Amizade  evitável:  Conviviologia;  Nosográfico. 

05.  Antibagulhismo  energético:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Aplicação  holomnemônica:  Holomnemonicologia;  Homeostático. 

07.  Autossuperação  da  arte  marcial:  Autorreciclologia;  Homeostático. 

08.  Autossuperação  da  competitividade:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Mudança  holopensênica:  Recexologia;  Neutro. 

11.  Oportunidade  de  melhoria:  Reciclologia;  Homeostático. 

12.  Paradoxo  patológico  da  vingança:  Assediologia;  Nosográfico. 

13.  Reciclagem  da  anti-holossomática:  Reciclologia;  Homeostático. 

14.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

15.  Recinometria:  Recinologia;  Neutro. 
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IMPORTA  IDENTIFICAR  AS  POSTURAS  BELICISTAS  AINDA  

PRESENTES  NA  PARA-HISTÓRIA  PESSOAL  E  A  AUTO-
CONSCIENTIZAÇÃO  À  URGÊNCIA  DA  RECICLAGEM  INTRA-

CONSCIENCIAL  PARA  EMPODERAR  A  AUTEVOLUÇÃO.  
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica na intraconsciencialidade alguma pos-

tura bélica? Quais técnicas facilitadoras para autorreciclagens vem adotando? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 
páginas 486, 487, 550, 552, 532 e 533. 

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 457, 526, 607 e 816. 

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 279, 280, 669 

e 1.426.  
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 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; páginas 119, 122, 203, 284, 297 e 349. 

 

L. G. R. 
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R E C I C L A G E M    D O    D O G M A T I S M O    C I E N T Í F I C O  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem do dogmatismo científico é o ato e / ou efeito de a conscin, 

homem ou mulher, promover autorrenovações de retroideias científicas doutrinárias, por meio do 

abertismo consciencial e utilização do princípio da descrença (PD) quanto aos achados auto e he-

teropesquisísticos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo provém do idioma Latim, cyclos, “período 

de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. A pala-

vra dogma deriva do idioma Latim, dógma, “opinião; preceito; dogma”, e este do idioma Grego, 

dogma, “o que nos parece bom; opinião; decisão; decreto”. Apareceu no Século XVIII.  

O vocábulo ciência vem do idioma Latim, scientia, “conhecimento; saber; Ciência; habilidade; 

prenda”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Superação dos dogmas da Ciência. 2.  Renovação autoparadigmática 

científica. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem do dogmatismo científico, minirreci-

clagem do dogmatismo científico  e maxirreciclagem do dogmatismo científico são neologismos 

técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Dogmatismo científico. 2.  Manutenção ideativa dogmática cientifi-

ca. 3.  Fechadismo dogmático científico.  

Estrangeirismologia: a analyse critique des dogmes em prol da reciclagem evolutiva;  

o examen complet des arguments scientifiques em direção à desdogmatização pessoal; a liberté de 

conscience na promoção das renovações conscienciais; a necessidade de adotar un noveau para-

digme scientifique; a open mind para reciclar a outdated dogmatic idea da neutralidade científica; 

a self-observation na autexperimentação; a recycling of old ideas da Ciência Tradicional. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Descrenciologia Aplicada. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Reciclagem 

demanda autopesquisa. Autopesquisa exige parapsiquismo. Reciclemos nossos dogmas. Dogmas: 

ideias rígidas. 

Coloquiologia: o hábito de deixar passar batido as extrapolações conscienciais contrári-

as às crenças pessoais; a autocriticidade cosmoética evitando as forçações de barra na interpreta-

ção das percepções extrassensoriais (PES); o ato de não ficar em cima do muro perante os dog-

mas acadêmicos; os fatos orientadores das autopesquisas fundamentadas em perguntar não ofen-

de; a atitude de ligar o desconfiômetro perante a Dogmatologia da Ciência. 

Citaciologia. Seguem 3 citações concernentes à temática do verbete: – A tarefa não  

é tanto ver o que ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém pensou sobre algo que todos ve-

em (Arthur Schopenhauer, 1788–1860). Minha condição humana me fascina. Conheço o limite da 

minha existência e ignoro por que estou nesta vida, mas às vezes o pressinto (Albert Einstein, 

1879–1955). Um dogma emburrece, não esclarece (Milton Santos, 1926–2001).  

Proverbiologia. Eis provérbio referente ao tema: – Os tempos mudam e nós mudamos 

com eles. 

Ortopensatologia: – “Alienação. O cientista que não investiga a imortalidade da pró-

pria consciência é sempre uma personalidade alienada, sem autopriorização quanto à evolução 

das consciências”. 

Filosofia: o Universalismo. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem antidogmática; o holopensene qua-

dridimensional saturado da Ciência Convencional; a autocrítica ao holopensene viciado pela dog-

mática científica; o holopensene da autopesquisa com imparcialidade; o holopensene da autexpe-

rimentação sadia; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os voliciopense-

nes; a voliciopensenidade. 

Fatologia: a reciclagem do dogmatismo científico; o dogma da pesquisa não-participati-

va aplicado na Ciência Convencional; a superação dos 5 sentidos somáticos da elaboração aristo-

télica; os sinais de envelhecimento do quadricentenário método científico galileano; as formula-

ções matemáticas newtonianas mecanicistas da Ciência; o fato de a imaterialidade da consciência 

constituir megaproblema para explicações científicas; o modelo biomédico cartesiano do animal- 

-máquina; a saúde caracterizada pela ausência de doença, dor ou defeito; a exploração atroz de 

pré-humanos e humanos em experimentos farmacológicos e cosméticos visando o vil metal; as 

posturas dogmáticas nos debates sobre as mudanças climáticas da Terra; o apriorismo dos céticos 

tentando negar a multidimensionalidade da consciência por meio de métodos e equipamentos 

convencionais; a busca pelo poder, prestígio e títulos no ambiente acadêmico perpetuando dog-

mas; as opiniões peremptórias dos “monstros sagrados” das academias; o fato de a Ciência Mate-

riológica não priorizar o estudo da consciência nas pesquisas; a anticientificidade do pesquisador 

descartando vivências subjetivas não explicadas pelo paradigma em vigor; a dependência econô-

mica do cientista às instituições patrocinadoras das pesquisas; o prêmio Nobel com base na rique-

za de Alfred Bernhard Nobel (1833–1896), inventor da dinamite; o bloqueio de pesquisas em cé-

lulas-tronco nos EUA pelos cientistas e políticos cristãos; a contemporização da comunidade ci-

entífica com o dogmatismo religioso; a fé aplicada à Ciência; a sacralização dos livros científicos; 

a gurulatria aos autores renomados da Ciência; a saturação das crenças pessoais desencadeando 

crises de crescimento; a autovivência do paradigma consciencial e do princípio da descrença sem 

abdicar do conhecimento científico; a autocrítica na utilização da fartura de informações da Era 

da Supercomunicação Global; as iniciativas da promoção do conhecimento público da Ciência; 

as reciclagens dos dogmatismos fisicalistas proporcionadas pelo trabalho voluntário na escrita de 

verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia e do primeiro livro conscienciológico; o banco 

de dados dos registros das parapercepções; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estado vibracio-

nal ignorado pelo cientista dogmático; os fenômenos parapsíquicos vivenciados na cotidianidade 

sem a autoconsciência dos parafatos; o atilamento pessoal quanto à interação energética no dia  

a dia; as experiências extrafísicas autocomprovadas gerando autoconfiança e continuidade nas 

reciclagens; o autodestravamento consciencial proporcionado pela vivência parafenomenológica 

nos cursos conscienciológicos de campo, preceptorias e dinâmicas parapsíquicas; a tenepes no 

contrafluxo dos dogmas religiosos; o destemor quanto à autovivência parapsíquica; os insights 

proporcionados pelos amparadores extrafísicos na escrita conscienciológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autointelecção-práxis nos experimentos científicos; o si-

nergismo autocientificidade–autopesquisa evolutiva. 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença  na vida do cientista fisicalista;  

o princípio cartesiano cogito ergo sum. 

Codigologia: a aplicação do código pessoal de prioridades evolutivas na revisão dos 

conceitos dogmáticos da Ciência Materiológica; a necessidade de reciclar dogmas atuais com ori-

gem no código de Hamurabi. 
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Teoriologia: a teoria da evolução das espécies (Charles Robert Darwin, 1809–1882;  

Alfred Russel Wallace 1823–1913); a teoria do Big Bang (George Anthony Gamow, 1904– 

–1968); a teoria da sopa primordial (Big Birth; Alekandr Ivanovich Oparin, 1894–1980; & John 

Burdon Sanderson Haldane, 1892–1964); a teoria do holossoma; a teoria da seriéxis; a teoria do 

paradigma consciencial; a teoria da escala evolutiva das consciências. 

Tecnologia: a autovivência das técnicas bioenergéticas; a técnica da recéxis; as técnicas 

conscienciológicas ampliando o paradigma pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório consci-

enciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Conscienciografolo-

gia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 

Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; as dinâmi-

cas parapsíquicas na condição de laboratório conscienciológico; o laboratório conscienciológico 

da Autodespertologia; laboratórios de autopesquisa. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Conscienciolo-

gia; os Colégios Invisíveis da Ciência Convencional. 

Efeitologia: o efeito sadio do autodidatismo nas posturas antidogmáticas fomentando  

a autevolução consciencial; os efeitos homeostáticos das fitoenergias e zooenergias. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela autovivência do paradigma conscien-

cial. 

Ciclologia: o ciclo ápice da saturação das verdades absolutas–início da renovação 

consciencial verponológica. 

Enumerologia: a reciclagem paradigmática; a reciclagem da pensenidade materialista;  

a reciclagem energossomática; a reciclagem parapsíquica; a reciclagem da programação existen-

cial (proéxis); a reciclagem existencial (recéxis); a reciclagem intraconsciencial (recin). 

Binomiologia: o binômio Ciência-Estado substituindo a antiga ideia da inseparabilidade 

Igreja-Estado; o binômio dogmatismo-antidogmatismo aplicado nas autopesquisas; o binômio 

mente-cérebro; o binômio medicamento-corpo físico. 

Interaciologia: a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade. 

Crescendologia: o crescendo Ciência Eletronótica–Neociência Conscienciológica. 

Trinomiologia: o trinômio dogmatismo-antidogmatismo-autorrecin; o trinômio autodis-

cernimento-autocomprovação-autemancipação; o trinômio autopesquisa-reflexão-reciclagem;  

o trinômio bibliografia-filmografia-webgrafia. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo ideias ocidentais / ideias orientais; o antagonismo 

preconceito / neoconceito; o antagonismo heteroconhecimento / autoconhecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo dos cientistas materialistas adeptos religiosos. 

Politicologia: a democracia possibilizando o debate franco entre opiniões alheias diver-

gentes; a reciclocracia; o Estado Laico. 

Legislogia: a lei anacrônica de talião expressa na máxima “olho por olho, dente por 

dente” ainda vigente no início do Século XXI; as leis do Cosmos. 

Filiologia: a reciclofilia; a curiosofilia pesquisística sadia; a cienciofilia; a conscienciofi-

lia; a autopesquisofilia; a autexperimentofilia; a projeciofilia; a bibliofilia; a autodeterminofilia. 

Fobiologia: a reciclofobia; a neofobia do indivíduo submisso às verdades absolutas;  

a autopesquisofobia; a proexofobia; a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a questionofobia;  

a verponofobia; a culturofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ph.Deus; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome 

do medo do autoparapsiquismo; a síndrome do conflito de paradigmas. 

Maniologia: as manias pessoais. 

Mitologia: o mito da autoridade do cientista sobre os demais; a autocrítica quanto aos 

mitos sobre a origem da vida e do Universo a partir do nada; o mito da compreensão total do 

Universo por meio das leis conhecidas da Natureza; o mito da vida única; os mitos dos catedráti-

cos elitistas das universidades (ph.Deuses); os mitos da Ciência. 
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Holotecologia: a ciencioteca; a cosmoteca; a encicloteca; a evolucioteca; a pesquisote-

ca; a evolucioteca; a analiticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autorrecexologia; a Autorrecinologia;  

a Descrenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autexperimentologia; a Poliglotismologia; a Au-

toprojeciologia; a Autocosmovisiologia; a Autenganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin com os 2 pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos; a pessoa 

aberta ao paradigma consciencial; o cientista reciclante antidogmático; o indivíduo pesquisador 

independente universalista e cosmoético; a conscin autorrecicladora; a conscin conscienciológica; 

a conscin enciclopedista; a conscin neofílica; a conscin autexperimentadora; a conscin-cobaia;  

a conscin universalista; a conscin lúcida. 

 

Masculinologia: o reciclante existencial; o reciclante intraconsciencial; o conscienciólo-

go; o autopesquisador; o consciencioterapeuta; o zooterapeuta; o fitoterapeuta; o filósofo italiano 

Giordano Bruno (1548–1600) inovando com ideias antidogmáticas; o psiquiatra canadense Ian 

Pretyman Stevenson (1918–2007) contemplando com estudos científicos mais de 3 mil casos su-

gestivos de ressoma; o escritor estadunidense Dannion Brinkley (1950–) e o atleta brasileiro Lars 

Grael (1964–) relatores de experiências de quase morte (EQM). 

 

Femininologia: a reciclante existencial; a reciclante intraconsciencial; a conscienciólo-

ga; a consciencioterapeuta; a zooterapeuta; a fitoterapeuta; a sensitiva inglesa Elizabeth d`Espé-

rance (1855–1918) promotora de investigações científicas convencionais sobre os parafenômenos 

de efeitos físicos; a médica estadunidense Elizabeth Blackwell (1821–1910), primeira mulher  

a praticar Medicina nos EUA; a escritora estadunidense Helen Adams Keller (1880–1968) exem-

plo de autossuperação somática, da visão, audição e fala; a psiquiatra brasileira Nise da Silveira 

(1904–1999), cujo trabalho revoluciona a Medicina Psiquiátrica praticada no Brasil. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scientificus;o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

conscientiologicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens 

experimentatus; o Homo sapiens autodidacta; o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapi-

ens cosmovisiologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens intraphysicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclagem do dogmatismo científico = a do autopesquisador inici-

ante na Ciência Conscienciologia, recém-saído da Ciência Convencional; maxirreciclagem do 

dogmatismo científico = a do autopesquisador veterano, maxidissidente da Ciência Convencional 

fundamentada nos princípios conscienciológicos autovivenciados. 

 

Culturologia: o multiculturalismo; a cultura conscienciológica da Autopesquisologia 

Holossomática. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

15 conceitos, hipóteses e teorias abordadas pela Ciência Convencional em cotejo com abordagens 

reciclogênicas a partir do paradigma consciencial: 

 

Tabela  –  Abordagens  da  Ciência  Convencional  /  Abordagens  Conscienciológicas 

 

N
os

 
Abordagens da Ciência 

Convencional 
Abordagens Conscienciológicas 

01. Antiparapsiquismo Parapsiquismo 
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N
os

 
Abordagens da Ciência 

Convencional 
Abordagens Conscienciológicas 

02. Ceticismo extremado Princípio da descrença 

03. Ética, Direito Cosmoética, Paradireito 

04. Evolução pela seleção natural 
Evolução pela serialidade  

existencial  

05. Exploração predatória planetária Sustentabilidade planetária 

06. Genética Humana Paragenética  

07. 
Heteropesquisa objetiva, neutralida-

de científica 

Autopesquisa subjetiva, autovivência 

parapsíquica  

08. Inteligência emocional  Inteligência evolutiva  

09. Matéria e energia  Energia e consciência  

10. 
Medicina Mecanicista, foco na pato-

logia e sintomas 
Consciencioterapia, autocura 

11. Memória cerebral intrafísica Holomemória, paracérebro 

12. 
Planeta Terra, procedência intrafí-

sica 
Cosmos, paraprocedência 

13. Robotização existencial (robéxis) 
Autoconscientização multidimensio-

nal (AM) 

14. Soma Holossoma 

15. Verdade absoluta científica Verdade relativa de ponta (verpon) 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem do dogmatismo científico, indicados para 

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Análise  de  ideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autogestão  antidogmática:  Descrenciologia;  Homeostático. 

04.  Autorretroepistolografia  comparada:  Holobiografologia;  Neutro. 

05.  Cientista  reciclante:  Autopesquisologia; Homeostático. 

06.  Conscienciatra:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Experimentação  animal:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

09.  Medicina  integrativa  holossomática:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

10.  Microrganismo:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Ph.Deus:  Perfilologia;  Nosográfico. 

12.  Resistência  antirrecin:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

13.  Senso  de  multidimensionalidade  pessoal:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  recéxis:  Recexologia;  Neutro. 
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A  RECICLAGEM  DO  DOGMATISMO  CIENTÍFICO  CONSTITUI  

TAREFA  PRIORITÁRIA  NAS  PESQUISAS  PARTICIPATIVAS  

FUNDAMENTADAS  NO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL,  PE-
RANTE  A  OBSOLESCÊNCIA  DAS  VERDADES  ABSOLUTAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera reciclar dogmas pessoais fundamenta-

dos no paradigma científico tradicional? Utiliza a Descrenciologia perante as verdades absolutas 

do paradigma intrafisicalista?  
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R E C I C L A G E M    D O    H I S T R I O N I S M O    I N C O N G R U E N T E  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem do histrionismo incongruente é o ato ou efeito de a conscin, 

homem ou mulher, superar o processo emocional patológico de chamar a atenção para si por meio 

da comunicação exaltada, excessiva, imprópria, inadequada, indiscreta, inconveniente e inoportu-

na passando ao emprego lúcido e cosmoético da autexpressão sadia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; 

repetição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo ciclo procede também do idioma Latim, 

cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Sé-

culo XVIII. O termo histrião deriva do mesmo idioma Latim, histrio, “histrião; ator de mimos; 

comediante; pantomimo; dançarino; farsista”. Apareceu no Século XVI. O sufixo ismo provém do 

idioma Grego, ismós, “doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religi-

oso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característi-

ca de; quadro mórbido; condição patológica”. A palavra incongruente provém do idioma Latim, 

incongruens, “que não convém”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Reciclagem do histrionismo incoerente. 2.  Reciclagem da autexpres-

são inadequada. 3.  Catarse da gesticulação desarrazoada. 4.  Modificação da comunicabilidade 

desalinhada. 5.  Reciclagem da comunicação inconsequente. 6.  Superação da teatralidade deslo-

cada. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem do histrionismo incongruente, minirre-

ciclagem do histrionismo incongruente e maxirreciclagem do histrionismo incongruente são neo-

logismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Continuísmo do histrionismo incongruente. 2.  Manutenção do his-

trionismo incongruente. 3.  Cultivo do histrionismo incongruente. 

Estrangeirismologia: a Gemütsbewegung exacerbada; a Überhitzung fomentando a co-

municação histriônica; a Unruhe; a fala movida pelo Affekt; o théatron; a performance; a komoi-

día; o scene-stealer; o pantómimos; a exhibitio; a representatione conscienciala buffonata; o sar-

kasmos; a clownery. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade tarística, cosmoética e interassistencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Histrionismo ta-

rístico: interassistencialidade. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Camuflagem. As consciências mais lúcidas precisam mascarar a sua realidade cons-

ciencial, mas, às vezes, precisam escancarar determinadas condições para mudar o conceito de al-

guém em relação a si. Há outros momentos nos quais vamos nos colocar bem por baixo ou em-

pregar os recursos dos histrionismos, tanto físicos quanto intelectivos, objetivando a vivência da 

tarefa do esclarecimento (tares)”. 

2.  “Performances. Nas cidades com bairros onde são instalados estúdios de cunhos tea-

trais, seja em relação à ribalta, televisão ou cinema, em geral ocorre o contágio das convenções 

teatrais e dos estereótipos dos atos performáticos, surgindo as pessoas na condição de atrizes  

e atores frustrados ou artistas sem palco. Tais reações evidenciam claramente a raiz do histrionis-

mo arraigado proveniente das bases instintuais da personalidade humana”. 

3.  “Retórica. A Retórica está agonizante, porque vivemos a Era da Racionalidade des-

cartando o predomínio do histrionismo, dos besteiróis e das aparências”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do histrionismo; os holopensenes patológicos do 

histrionismo anticosmoético; os patopensenes; a patopensenidade; o holopensene da convivialida-

de intrafísica; os conviviopensenes, a conviviopensenidade; o pen dos autopensenes; a máscara 

facial falseando o teor da autopensenidade real; os pensenes pertinentes à comunicabilidade; o ho-

lopensene pessoal da autexpressividade; as manifestações autopensênicas desequilibradas; os 

pseudopensenes; a pseudopensenidade; os simulpensenes; a simulpensenidade; os lateropensenes; 

a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; 

os grupopensenes influenciando a autopensenidade; a grupopensenidade; os sociopensenes exi-

gindo a representatividade pessoal para fins de integração na Socin; a sociopensenidade; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cosmoeticopensenes;  

a cosmoeticopensenidade. 

 

Fatologia: a reciclagem do histrionismo incongruente; a desdramatização do histrionis-

mo; a autossuperação da manifestação histriônica incoerente; a reciclagem da intencionalidade da 

expressão facial; a conscin representante da ilusão; a autopercepção da variabilidade de fácies his-

triônicas; os atos mímicos da conscin; a fisionomia da conscin no palco da vida; o autengano da 

conscin em evolução; o processo de acerto grupocármico da conscin intermissivista; a função do 

histrionismo na convivialidade; a detecção da intenção pelo interlocutor; o ato de a conscin reci-

clar a comunicabilidade interassistencial; o emprego do sentimento razoado; o autodiscernimento 

quanto às contrações voluntárias e involuntárias da face; a superação das gesticulações voluntá-

rias e involuntárias exageradas; o predomínio congruente da intenção contundente com objetivo 

da interassistência; a ausência do pré-requisito histriônico da presença de testemunhas; a observa-

ção atenta ao contexto; a sustentação da comunicação conveniente; a adequação da ação ao mo-

mento e público específicos; o emprego de gesticulação coerente; o jogo de cena assistencial;  

a falta do impacto causado nos observadores; a coerência entre o monólogo interior e a ação 

exterior; as caras e bocas sadias; o emprego de trejeitos harmoniosos; a exibição controlada dos 

sinais externos da emoção; a manutenção da forma de expressão adequada; o ato de a consciência 

estampar na fisionomia a intencionalidade na própria intraconsciencialidade; o ato de a consciên-

cia conseguir adaptar as expressões histriônicas revelando a intencionalidade assistencial; a co-

municação gestual contribuindo na tarefa do esclarecimento (tares); a qualificação da comunica-

ção sofisticada; a expressão silenciosa substituindo as palavras; a maneira de olhar compreensiva; 

os aspectos da face modificada pelos gestos; a sustentação da postura racional; a conscienciotera-

pia na condição coadjuvante das recins no processo evolutivo; a condição do ser em constante 

evolução. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; a equipex auxiliando na tomada de 

decisão e na autorreconciliação da conscin; a parapercepção imediata do histrionismo incongruen-

te da conscin assediada; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a desassimilação energética 

simpática (desassim); o amparo extrafísico contribuindo no mapeamento da sinalética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo cérebro-paracérebro dificultando a autoper-

cepção acurada; o sinergismo dos interesses evolutivos. 

Principiologia: o princípio da reciclagem voluntária aprimorando a assistência e o con-

vívio grupal. 

Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) na superação do his-

trionismo incongruente; o exercício do código grupal de Cosmoética (CGC) favorecendo a inte-

gração e a convivialidade harmoniosas; as claúsulas do CPC implantando a congruência tarística. 

Teoriologia: a teoria da reciclagem existencial; a teoria da recuperação de cons no pro-

cesso de reciclagem intraconsciencial. 
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Tecnologia: a técnica do histrionismo sadio aplicada ao bom convívio; a técnica do his-

trionismo tarístico. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico antidesperdício; o engajamento no trabalho 

grupal do voluntariado conscienciológico; o voluntariado interassistencial pessoal; o voluntaria-

do interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autorganiza-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico 

da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Proexolo-

gia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Co-

légio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia. 

Efeitologia: o efeito de histrionismo incongruente na desarmonia conviviológica; o efeito 

colateral do histrionismo incongruente; o efeito dos velhos truques e macetes teatrais; o efeito 

das fácies histriônicas na comunicação incongruente; o efeito das repercussões negativas da 

inautenticidade pessoal na interprisão grupocármica; os efeitos dos atos em geral da pessoa na 

vida humana. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir dos atendimentos consciencioterá-

picos; as retrossinapses atuantes nesta vida humana da conscin lúcida; a reciclagem das retrossi-

napses abrindo espaço às neossinapses; a omnifermentação das neossinapses evolutivas; as neos-

sinapses e paraneossinapses construídas interativamente; as neossinapses da autopercepção do 

histrionismo incongruente. 

Ciclologia: o ciclo recursivo congruência-incongruência-congruência; o ciclo contínuo 

ego antigo–ego novo inerente à autevolução; o ciclo alternativo histrionismo involuntário–his-

trionismo voluntário; o ciclo ideativo da assistencialidade. 

Enumerologia: o modo de caminhar qual modelo na passarela da moda; a articulação 

exagerada da face; a comunicação verbal desarrazoada; a amplificação da gesticulação; a percep-

ção do incômodo alheio; o autoincômodo; a reciclagem das autexpressões incongruentes. 

Binomiologia: o binômio histrionismo-inadequação; o binômio atenção-percepção;  

o binômio reciclagem-interassistência; o binômio esforço-satisfação. 

Interaciologia: a interação encenação exagerada–comunicação desviada; a interação 

autopesquisa constante–autorrenovações infindáveis; a interação qualificação da autocriticida-

de–solidez da autargumentação. 

Trinomiologia: o trinômio histrionismo-reciclagem-interassistência; o trinômio auto-

pesquisa-esforço-êxito. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo autoconhecimento-reconhecimento-desenvolvi-

mento-interassistencialidade; o polinômio histrião-ilusão-representação-farsa; o polinômio his-

trionismo-heterocriticidade-autocriticidade-reciclagem. 

Antagonismologia: o antagonismo expressão involuntária / interpretação teatralizada. 

Paradoxologia: o paradoxo histrionismo sadio–desdramatização. 

Politicologia: a conscienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocra-

cia; a discernimentocracia; a terapeuticocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: as leis seriexológicas da evolução. 

Sindromologia: a reciclagem da síndrome do histrionismo (Transtorno Histriônico da 

Personalidade). 

Maniologia: a reciclagem da mania do exibicionismo pessoal. 

Mitologia: a mitificação da própria personalidade; o mito do disfarce perfeito. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a convivioteca; a mitoteca; a sociologoteca; a nosote-

ca; a recexoteca; a holossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Histrionologia; a Psicossomatologia;  

a Autopesquisologia; a Autoquestionologia; a Autocriticologia; a Conviviologia; a Autodiscerni-
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mentologia; a Neopensenologia; a Teatrologia; a Intrafisicologia; a Intencionologia; a Comunico-

logia; a Sociologia; a Evoluciologia; a Autorreciclologia; a Autevoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin antissocial; a conscin teatral; o público; a plateia. 

 

Masculinologia: o histriônico; o locutor; o exibicionista; o careteiro; o trejeiteiro; o ma-

caqueador; o palhaço; o fisionomista; o debatedor; o comunicólogo; o intermissivista; o compas-

sageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; 

o conviviólogo; o reciclante existencial; o proexista; o evoluciente; o maxidissidente ideológico; 

o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador, o projetor conscien-

te; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o persistente; o autoconfiante;  

o pré-serenão ressomado; o reciclante existencial. 

 

Femininologia: a histriônica; a locutora; a exibicionista; a careteira; a trejeiteira; a ma-

caqueadora; a palhaça; a fisionomista; a debatedora; a comunicóloga; a intermissivista; a compas-

sageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a convivióloga; a reciclante existencial; a proexista; a evoluciente; a maxidissidente ideológica;  

a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a persistente; a autoconfiante;  

a pré-serenona ressomada; a reciclante existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens histrionicus; o Homo sapiens histrionologus; o Homo 

sapiens illucidus; o Homo sapiens theatralis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens emo-

tionalis; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens proexolo-

gus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens pacificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclagem do histrionismo incongruente = aquela não planejada, 

provocada pela heterocrítica interassistencial; maxirreciclagem do histrionismo incongruente  

= aquela planejada, consciente, provocada pela autopesquisa cosmoética. 

 

Culturologia: a cultura do exibicionismo exagerado; a cultura intermissivista; a cultura 

conscienciocêntrica; a cultura da Evoluciologia; a cultura da interassistencialidade. 

 

Taxologia. Segundo a Autopesquisologia, eis, por exemplo, listados em ordem alfabéti-

ca, 10 tipos de histrionismos a fim de a conscin autobservadora, homem ou mulher, aprofundar  

o conhecimento pessoal na qualificação da comunicabilidade interassistencial: 

01.  Anticosmoético: assediador, manipulador, calculado. 

02.  Apaixonado: emocional, impulsivo, manipulador. 

03.  Cosmoético: conscienciométrico, tarístico, interassistencial. 

04.  Feminino: chamativo, exibicionista, manipulador, vaidoso, vampirizador. 

05.  Gráfico: superlativo, excessivo. 

06.  Infantil: birrento, teimoso, manipulador. 

07.  Masculino: manipulador, vaidoso, vampirizador. 

08.  Parapedagógico: paratécnico, paradidático, interassistencial, tarístico, cosmoético. 

09.  Religioso: inculcador, manipulador. 

10.  Técnico: calculado, didático, planejado. 

 

Terapeuticologia. Pelos critérios da Reciclologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 12 aspectos passíveis de serem desenvolvidos pela conscin autodeterminada, contributivos na 
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reciclagem do histrionismo incongruente: 

01.  Atenção: o desenvolvimento da atenção na comunicação verbal, gestual e nas ações 

do cotidiano. 

02.  Autorreflexão: a aplicação da técnica da autorreflexão de 5 horas, visando perce-

ber a manifestação inadequada. 

03.  Concentração: o megaesforço no exercício da acuidade para evitar movimentos so-

máticos histriônicos involuntários. 

04.  Detalhamento: a observação contínua das ações diárias. 

05.  Energização: o emprego de práticas energéticas com dedicação. 

06.  Escuta: a adoção da técnica de ouvir mais e falar menos. 

07.  Pensenização: a exaustividade no escrutínio da autopensenidade. 

08.  Planejamento: o estabelecimento de metas interassistenciais. 

09.  Ponderação: o estudo contínuo quanto ao melhor modo de intercomunicação. 

10.  Priorização: a opção pelo silêncio, pela observação e pela moderação em substitui-

ção à comunicação danosa. 

11.  Sinergismo: a anulação da incongruência por meio do sinergismo conscienciome-

tria-consciencioterapia. 

12.  Síntese: a evitação da comunicação prolixa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem do histrionismo incongruente, indicados pa-

ra a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Ator  de  teatrão:  Elencologia;  Nosográfico. 

05.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

09.  Autorreeducação  psicossomática:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Fácies  histriônica:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Palco  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Síndrome  da  ribalta:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Suporte  expressivo  tarístico:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

A  RECICLAGEM  EFICAZ  DO  HISTRIONISMO  INCONGRUEN-
TE  É  RESULTADO  DE  ESFORÇOS  INCANSÁVEIS  APLICA-

DOS  NO  CRESCENTE  AUTOCONHECIMENTO  VOLTADO  

PARA  A  TEÁTICA  DA  COSMOÉTICA  INTERASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve a sensação de não ser bem-vindo ou aco-

lhido ao chegar e / ou participar de algum evento? Refletiu o quanto essa percepção pode estar re-

lacionada ao exibicionismo histriônico incongruente pessoal? 
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R E C I C L A G E M    D O S    D O G M A S    D A    R E L I G I Ã O  
( DE S C R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem dos dogmas da religião é a promoção de mudanças ideativas 

realizadas pela conscin, homem ou mulher, para melhor patamar de autolucidez existencial e in-

traconsciencial, acompanhadas de posicionamento pessoal público renovado, refutando a condi-

ção do passado de autossubmissão ingênua às crenças, costumes, mitos, doutrinas, tradições e in-

culcações de supostas verdades absolutas anacrônicas em geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede também do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. A palavra dogma deriva do idioma Latim, dogma, “opinião; preceito; dogma”, e este do 

idioma Grego, dogma, “o que nos parece bom; opinião; decisão; decreto”. Apareceu no Século 

XVIII. O vocábulo religião provém igualmente do idioma Latim, religio, “culto religioso; práti-

cas religiosas; religião; sentimento religioso; caráter sagrado”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Superação dos dogmas religiosos. 2.  Sobrepujamento da dogmática 

religiosa. 3.  Abandono do dogmatismo da religião. 4.  Reeducação antirreligião. 5.  Refutaciolo-

gia das verdades religiosas. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem dos dogmas da religião, minirrecicla-

gem dos dogmas da religião e maxirreciclagem dos dogmas da religião são neologismos técnicos 

da Descrenciologia. 

Antonimologia: 1.  Conservação dos dogmas religiosos. 2.  Manutenção ideativa religi-

osa. 3.  Perpetuação da dogmática religiosa. 4.  Subjugação a dogmas religiosos. 

Estrangeirismologia: o examen complet desarguments des dogmes religieux com vistas 

à desdogmatização pessoal; a reciclying of old dogmatic ideas religiosas; o update do curriculum 

vitae evolutivo; a autossuperação do bullying consciencial; a change for better; o esforço pessoal 

com intelligentsia evolutiva; a contestação do preceito dogmático Roma locuta, causa finita (Ro-

ma falou, a causa está encerrada); a bulletproof bible. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Descrenciologia. 

Megapensenologia. Eis, em ordem alfabética, 7 megapensenes trivocabulares relativos 

ao tema: – Autopesquisa dispensa dogmas. Desconfiemos da Dogmatologia. Dogma: neurose co-

letiva. Reciclemos dogmas religiosos. Reciclagem fomenta evolução. Superemos o dogmatismo. 

Valorizemos nosso autodiscernimento. 

Coloquiologia: o ato de mexer no vespeiro; a atitude de parar para pensar; a decisão de 

deixar de ser vaquinha de presépio; a demolição dos castelos de areia; a refutação da moral de 

cima para baixo; a imposição de limites aos donos das verdades absolutas; a autodeterminação 

em não deixar como está para ver como fica; a atenção para não ser passado para trás. 

Citaciologia. Eis 5 citações, pertinentes ao tema: – O homem nasceu livre e por toda  

a parte vive acorrentado. Um determinado indivíduo acredita-se Senhor dos outros e não deixa 

de ser mais escravo do que eles (Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778). A imensa maioria dos ho-

mens intelectualmente eminentes não acredita na religião cristã, mas esconde esse fato do públi-

co, porque tem medo de perder a sua renda (Bertrand Arthur William Russel, 1872–1970). Mito-

logia pode, em um sentido real, ser definida como a religião dos outros. E a religião pode, em um 

sentido real, ser um malentendido popular da Mitologia (Joseph John Campbell, 1904–1987).  

A religião termina no íntimo da consciência, o exato lugar onde, em determinado momento, o au-

toengano começou. A religião termina onde a autoconsciência cosmoética começa (Marcelo da 

Luz, 1968–). 
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Proverbiologia. Eis, em ordem alfabética, 4 provérbios referentes ao assunto: – “Dizem 

ser, numa viagem, o percurso mais longo, o da porta”. “Em primeiro lugar, no mundo, o medo 

criou os deuses”. “Quem conta 1 conto aumenta 1 ponto”. “Timeo lectorem unius libri (Temo  

o leitor de um livro só)”. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 4 ortopensatas pertinentes ao tema: 

1.  “Dogma. A verdade absoluta sempre enceguece”. 

2.  “Reciclagem. A primeira, maior e mais útil reciclagem de uma consciência é a quali-

ficação dos seus pensenes”. 

3.  “Recin. Não existe modificação evolutiva instantânea. As mudanças da consciência 

ocorrem gradativamente, passo a passo, com recorrências dos surtos de imaturidade até à estabili-

zação da autopensenidade em patamar evolutivo superior”. 

4.  “Religiões. O cachorro vê seu dono como se fosse um Deus. Assim, a noção do Deus, 

ou de uma causa primária, começa a existir com os animais pré-humanos. Essa é a gênese das re-

ligiões causadoras de benesses e tragédias, sem conta, a partir do dogma religioso, a primeira can-

ga ideológica e a primeira grande lavagem subcerebral”. 

 

Filosofia. O Universalismo aplicado na eliminação das verdades absolutas da Religião. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da reciclagem dos dogmas da religião; a reciclagem da 

pensenidade religiosa; a autorreeducação pensênica; os neopensenes; a neopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade. 

 

Fatologia: a reciclagem dos dogmas da religião; o abandono da religião pelas gerações 

mais jovens; a prospectiva de os adeptos religiosos deixarem de ser maioria em países com maior 

desenvolvimento econômico e social; o cherry picking dos trechos bíblicos; a necessidade de re-

visar a conveniência antievolutiva da crença em ideias incognoscíveis; as explicações simplistas  

e místicas indefensáveis da compreensão do Universo e da Humanidade; os fenômenos da Natu-

reza atribuídos a divindades; a aposta de Blaise Pascal (1623–1662), para preencher o gap divino; 

a promoção da fé ao modo de virtude; o cuidado ao ouvir pregadores ventríloquos divulgando su-

postas revelações espirituais; o argumento circular; o argumento de autoridade; a idolatria à per-

sonalidades santificadas tornadas modelos a serem louvados e imitados; os feriados e dias santos; 

a beatice; a recitação ininterrupta de ladainhas na Basilique du Sacré Coeur de Montmartre; os ri-

tuais de passagem; a coerção psicológica com ameaças de castigo no fogo do inferno e prêmio pa-

ra a vida no paraíso nos sermões monólogos; a exaltação do infantilismo consciencial reduzindo 

o ser humano à condição de “ovelha”; a obediência aos funcionários do sagrado; a inculcação de 

dogmas em crianças; os dogmas sexistas praticados na atualidade; as missões evangélicas aos paí-

ses em desenvolvimento; as peregrinações às terras santas; o atilamento para o silêncio dos histo-

riadores em relação aos grandes personagens das religiões; o fato de Buda, Jesus e Maomé terem 

sido ágrafos; os paralelos biográficos entre os supostos heróis divinos; o antiuniversalismo conti-

do na sacralização dos livros e respectivos idiomas; os erros de copistas e adulterações intencio-

nais dos textos ditos sagrados; as distorções inevitáveis da tradição oral; as pesquisas históricas 

do The Jesus Seminar; o mercado da fé representando 1,2 trilhões de dólares nos EUA equivalen-

do à 15
a
 posição no Produto Interno Bruto (PIB) global; o celibato sacerdotal; a condição dos pa-

dres casados; a infalibilidade papal; o anacronismo das vestes dos sacerdotes e símbolos da Idade 

Média usados no Século XXI; a demagogice dos televangelistas neopentecostais na propagação 

da Teologia da Prosperidade; o desrespeito ao livre arbítrio alheio; a megalômana réplica do 

Templo de Salomão construída na cidade de São Paulo, SP; o dia nacional da Marcha para Jesus 

patrocinada com recursos públicos; os totens nas entradas das cidades; a bancada evangélica;  

a bancada política BBB (boi, bala e Bíblia); a intolerância com ideias discordantes; os ataques ter-

roristas covardes sob a bandeira de dogmas fundamentalistas; a estigmatização do parapsiquismo 
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visando manutenção do poder sobre os seguidores; a evitação da terceirização das escolhas evolu-

tivas; as reflexões proporcionadas pelos debates públicos entre religiosos e secularistas; a satura-

ção das crenças desencadeando reciclagens; a impactoterapia provocada pelo escrutínio da Bíblia 

sob o ângulo histórico-crítico; a autoprofilaxia da manipulação consciencial do discurso religioso 

por meio de pesquisas; a autovivência do paradigma consciencial; o autodestravamento conscien-

cial obtido pela autovivência das verpons conscienciológicas; as autovivências renovadoras aufe-

ridas dos debates no Tertuliarium; as reflexões no Curso Balanço Existencial da Associação In-

ternacional de Programação Existencial (APEX); a autossuperação da robotização existencial 

(robéxis); a autogestão antidogmática; a desativação de esquemas mentais ilógicos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estado vibracio-

nal ignorado pelo crente religioso; o descarte dos bagulhos energéticos; a autossustentação ener-

gética contribuindo no suporte às pressões para manter-se submisso à crença religiosa; os aciden-

tes de percurso; os erros de interpretação das percepções extrassensoriais (PES); a autocomprova-

ção energossomática e parapsíquica alcançada pelas práticas do Curso 40 Manobras Energéticas 

da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); a eliminação de inter-

mediários com a multidimensionalidade por meio da autopesquisa conscienciológica; a precepto-

ria parapsíquica; o destemor na autovivência do parapsiquismo lúcido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recéxis-recin. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da sola scriptura; o princí-

pio de na dúvida, abster-se; o princípio da liberdade da consciência; o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código de valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica da recéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; 

o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o laboratório conscienciológico 

da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos homeostáticos das fitoenergias e zooenergias; os efeitos do EV. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelos fatos orientadores das pesquisas. 

Ciclologia: o ciclo argumentação-refutação; o ciclo ápice da saturação das verdades 

absolutas religiosas–início da renovação consciencial avançada. 

Enumerologia: a reciclagem da melifluosidade religiosa; a reciclagem do pieguismo re-

ligioso; a reciclagem do infantilismo religioso; a reciclagem das sinapses religiosas; a recicla-

gem da fidelidade religiosa; a reciclagem do ativismo religioso; a reciclagem do belicismo religi-

oso. 

Binomiologia: o binômio dogmatismo-antidogmatismo. 

Interaciologia: a reciclagem na interação dogmatismo religioso–abertismo consciencial 

antidogmático; a atenção pessoal quanto à interação energética cotidiana. 

Trinomiologia: o trinômio falacioso tradição-autoridade-revelação. 

Polinomiologia: o polinômio ler-ouvir-verificar-refletir-discernir. 

Antagonismologia: o antagonismo loc externo / loc interno. 

Paradoxologia: o paradoxo de Epicuro; o paradoxo da doutrina da trindade nas cren-

ças monoteístas. 

Politicologia: a teocracia. 

Legislogia: a legislação canônica ultrapassada. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19041 

Filiologia: a reciclofilia; a conscienciofilia; a autopesquisofilia; a autexperimentofilia;  

a projeciofilia; a bibliofilia universalista; a voluntariofilia; a teaticofilia; a verponofilia; a convi-

viofilia; a autodeterminofilia. 

Fobiologia: a reciclofobia; a satanofobia; a hadefobia; a tanatofobia; a neofobia; a here-

sifobia; a autocriticofobia; a questionofobia; a verponofobia; a decidofobia; a descrenciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do papagaio. 

Maniologia: a mania de querer converter o próximo. 

Mitologia: o mito de Jesus; o mito de Saint Denis; o mito da arca de Noé; o mito de Jó; 

o mito de Jonas; o mito da torre de Babel; o mito da terra prometida; o mito do sudário de Tu-

rim; o mito do dom espiritual; o poder dos mitos milenares das religiões; o autengano na ressig-

nificação dos mitos; a Desmitologia Pessoal; a autocrítica do holopensene mágico-mitológico. 

Holotecologia: a religioteca; a mitoteca; a dogmaticoteca; a pesquisoteca; a culturoteca; 

a ciencioteca; a Holoteca do CEAEC. 

Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Amparologia; a Autoconsciencioterapia;  

a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Autoprojeciologia; a Autorrecexologia; a Au-

torrecinologia; a Reeducaciologia; a Mateologia; a Tautologia; a Autenganologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa aberta ao paradigma consciencial; a conscin autodidata; a consci-

ência humana reciclante existencial; a consciência antidogmática; a consciência retomadora de ta-

refa; o indivíduo pesquisador independente universalista e cosmoético; o ser interassistencial;  

o ser maxidissidente ideológico; a conscin neofílica; a conscin autexperimentadora; a conscin uni-

versalista; a conscin evoluciente; a conscin leitora crítica; a conscin lúcida. 

 

Masculinologia: o reciclante intraconsciencial; o conscienciólogo; o autopesquisador;  

o tertuliano; o verbetógrafo; o enciclopedista; o exemplarista; o reeducador; o projetor consciente; 

o homem de ação. 

 

Femininologia: a reciclante intraconsciencial; a consciencióloga; a autopesquisadora;  

a tertuliana; a verbetógrafa; a enciclopedista; a exemplarista; a reeducadora; a projetora conscien-

te; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens 

credulus; o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens scientificus;  

o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens autodidacta;  

o Homo sapiens autocomprobator; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclagem dos dogmas da religião = a fundamentada nas pesquisas 

do conhecimento comum; maxirreciclagem dos dogmas da religião = a fundamentada nas auto-

pesquisas descrenciológicas e nos princípios conscienciológicos autovivenciados. 

 

Culturologia: o multiculturalismo; a cultura conscienciológica da Autopesquisologia. 

 

Deus. No início do Século XXI, cerca de 80% da população mundial, ao redor de 5,5 bi-

lhões de habitantes declara crer em Deus(es) / Ser(es) Supremo(s). Em torno de 1 bilhão de pesso-

as declaram-se ateus, agnósticos ou secularistas e número semelhante são não-declarantes ou de 

tradições não associadas à crença em Deus. No Brasil, os crentes em Deus representavam 97% da 

população em 2007. 

Diabo. O termo demônio, associado ao dogma da existência do Diabo, Lúcifer ou anjo 

caído, tem origem no idioma Grego daímon, deus ou deusa, “divindade inferior, gênio tutelar, al-
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ma dos mortos”. O filósofo Sócrates (470–399 a.e.c.) tinha 1 daímon protetor e conselheiro. Ser 

feliz, para os gregos da Antiguidade, era viver sob a influência de 1 bom daímon. Daímonia  

é a vida feliz.  

Cristão. No Cristianismo, a partir do Novo Testamento, daímon passou a ter outro senti-

do, pois para eles os deuses eram demônios. O conceito de eudaimonía, no sentido filosófico, po-

de ser compreendido por vida feliz. No idioma Grego, a palavra daêmon, refere-se a sábio, hábil. 

Em 2007, 75% dos brasileiros declaravam acreditar no Diabo. 

 

Tabelologia. Concernente à Descrenciologia, eis, em ordem alfabética, 20 ideias dogmá-

ticas presentes em mais de 60 mil religiões e 33 mil seitas cristãs, no início do 3
o
 milênio, no 

mundo, e respectivos contrapontos, com base no paradigma consciencial, capazes de contribuir 

para a reciclagem dos dogmas religiosos: 

 

Tabela  –  Condição  Dogmática  versus  Condição  Reciclogênica 

 

N
os 

Condição  dogmática Condição  reciclogênica 

01. Adoração: devoção; louvor; idolatria Antilatria: binômio admiração-discordância 

02. Crença implausível  Autexperimentação autocomprobatória 

03. 
Criação do Universo e da Humanida-

de por Ser(es) divino(s) 
Assunto mateológico 

04. Existência de Deus(es)  
Causa primária inacessível: Escala evolu-

tiva  

05. Fechadismo consciencial Abertismo consciencial 

06. Fé incondicional Princípio da descrença 

07. Leis sagradas: mandamentos Livre arbítrio, leis universais, Cosmoética 

08. 
Livros e autores canônicos, lugares 

sagrados 

Autopesquisologia, hipótese do engano pa-

rapsíquico 

09. Mitologia historicizada Juízo crítico 

10. Oração: súplica, reza autocentrada Estado vibracional; tenepes 

11. 
Parapsiquismo reprimido ou desper-

cebido 

Parapsiquismo interassistencial, sinalética 

energoparapsíquica pessoal 

12. 
Predomínio do determinismo meso-

lógico 
Predomínio da paragenética 

13. Proselitismo manipulador Profilaxia das manipulações 

14. 
Religiosidade fomentada pela Arte 

(música, pintura e escultura) 
Autodiscernimento fomentado pelo estí-

mulo à autopesquisa 

15. Robotização existencial (robéxis) 
Autoconscientização multidimensional 

(AM) 

16. 
Salvacionismo: indução de culpa ou 

medo por algo não cometido 

Responsabilidade pelos próprios atos: lei 

da causa e efeito 

17. Sectarismo Universalismo 

18. Tarefa da consolação (tacon) Tarefa do esclarecimento (tares) 

19. Verdade absoluta definitiva Verdade relativa de ponta (verpon) 

20. 
Vida única: vida eterna após existên-

cia terrena passageira 
Multiexistencialidade: existência perene 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem dos dogmas da religião, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Alforria  da  dogmática  religiosa:  Liberaciologia;  Homeostático. 

02.  Argumento  de  autoridade:  Descrenciologia;  Neutro. 

03.  Autenganologia:  Errologia;  Nosográfico. 

04.  Autocientificidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Autossuperação  da  robéxis:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Belicismo  religioso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Cultura  da  dessacralização:  Descrenciologia;  Homeostático. 

08.  Heresiologia:  Descrenciologia;  Neutro. 

09.  Jogo  da  religião:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

10.  Lei  de  causa  e  efeito:  Holocarmologia;  Neutro. 

11.  Reeducação  consciencial:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

12.  Resíduo  mitológico:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Sentido  da  vida:  Holofilosofia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  recéxis:  Recexologia;  Neutro. 

15.  Vazio  existencial:  Proexologia;  Nosográfico. 

 

A  RECICLAGEM  DOS  DOGMAS  DA  RELIGIÃO  É  TAREFA  

DE  AUTESCLARECIMENTO  URGENTE  PARA  CONSCIÊNCI-
AS  BUSCADORAS  DA  AUTEVOLUÇÃO,  LIVRES  DAS  VER-

DADES  ABSOLUTAS,  INDEFENSÁVEIS  NA  ATUALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, fundamenta a atuação pessoal com base em pa-

radigma de origem religiosa ou mitológica? Considera a hipótese de ampliar a autoconscienciali-

dade por meio de autopesquisa, apoiada em verdades relativas de ponta? 

 
Filmografia  Específica: 
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manha. Apesar de apaixonar-se pelo monge e médico Gerold, decide seguir a vocação religiosa com a identidade de John 
Naglicus, indo para Roma. Pela habilidade de tratar doenças com ervas medicinais, conquista a simpatia do Papa Seguis  

e passa a assessorá-lo, sendo indicada para sucedê-lo. 
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R E C I C L A G E M    D O S    R E C I C L Á V E I S  
( R E C I C L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem dos recicláveis é o processo de transformação dos materiais 

descartados aptos para serem reutilizados, de modo a criar novos produtos, economizando recur-

sos naturais, prolongando a vida útil dos aterros sanitários e contribuindo com a reurbanização in-

trafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; 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. 

Sinonimologia: 1.  Reutilização dos recicláveis. 2.  Reaproveitamento dos recicláveis.  

3.  Recuperação dos recicláveis. 4.  Reaproveitamento do resíduo reutilizável. 

Neologia. As duas expressões compostas reciclagem dos recicláveis caseira e recicla-

gem dos recicláveis industrial são neologismos técnicos da Reciclologia. 

Antonimologia: 1.  Desperdício dos materiais recicláveis. 2.  Acumulação de lixo apto  

a reciclar. 3.  Colmatação do lixo. 

Estrangeirismologia: o recycling; os recyclable materials; as ecological policies; a sus-

tainability; o trio reduce-reuse-recycle; a bionomie; a chatarra electrónica; a reutilización. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à responsabilidade planetária. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Reciclemos 

nossa reciclagem. Reciclemos o reciclável. Reciclar-se é reiventar-se. Reciclagem é readaptação. 

Coloquiologia. Eis 3 ditos populares referentes à reciclagem dos recicláveis: – Lixo  

é luxo. Lixo é útil. Lixo é dinheiro. 

Citaciologia: – Em a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma (Antoi-

ne-Laurent de Lavoisier, 1743–1794). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem lúcida; o holopensene pessoal da 

moderação nas aplicações dos recursos naturais; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os pri-

oropensenes; a prioropensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; o holopensene da Ecologia Cosmoética viabilizando a sustentabili-

dade. 

 

Fatologia: a reciclagem dos recicláveis; a ecoeficiência; a casa construída com materiais 

reciclados; os livros produzidos com plástico reutilizado; a reciclagem de plásticos produzindo 

matéria-prima para as indústrias de tecidos, tintas, encanamentos, telhas, vassouras, lonas e sacos 

de lixo; a “madeira” de plástico reciclado utilizada na fabricação de móveis, decks e pisos; a suca-

ta tecnológica transformada em novos computadores; a reciclagem de cartucho de impressora;  

a reciclagem dos resíduos da construção; a reciclagem de lata de alumínio; a reciclagem do óleo 

de cozinha transformado em biodiesel e sabão; o reaproveitamento das cinzas nas termelétricas 

para fazer tijolos; a compostagem do lixo orgânico em adubo; o reaproveitamento da água da chu-

va; o vidro descartado derretido e transformado em novo utilitário; o reaproveitamento do papel  

e papelão diminuindo o desmatamento; os móveis, quadros e roupas velhas ganhando “cara nova” 

com toque de criatividade (customização); o consumismo excessivo; a insaciabilidade materioló-

gica; a patologia da fartura; a sujeira acumulada; a mudança de vida necessária aos neo-hábitos;  

a recin contínua; a reciclagem dos conceitos; o fato de, por vezes, o caçador virar ecologista;  
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o hábito de reciclar adquirido ainda na infância; as empresas transformando resíduo em lucro;  

a higiene planetária. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal dos ambientes saudáveis; a evitação de assédios extrafísicos decor-

rentes da sujeira condensada; os bagulhos energéticos; a limpeza das energias conscienciais (ECs) 

gravitantes; a ampliação da lucidez multidimensional por meio da interassistencialidade; a inteli-

gência evolutiva (IE); a Central Extrafísica de Energia (CEE); os paradeveres relativo ao ambi-

ente; as reurbexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo lucidez-autoconscientização nas reciclagem em geral;  

o sinergismo Tecnologia de Recuperação Ambiental–Paratecnologia Reurbanizadora; o sinergis-

mo autopredisposição à reciclagem–predisposição assistencial dos amparadores; o sinergismo 

teoria da recin–prática da recin. 

Principiologia: o princípio da inteligência evolutiva no uso dos recursos naturais;  

o princípio do reaproveitamento dos resíduos; o príncipio da auteducação evolutiva; o princípio 

dos paradeveres ambientais; o princípio de desarrumar arrumando; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio cosmoético da higiene ambiental; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de exemplarismo pessoal 

(CEP); o código pessoal de prioridades evolutivas; a reciclagem do código pessoal vigente; o có-

digo cultural; o código de autoconscientização ambiental; o código da limpeza planetária. 

Teoriologia: a teoria da recin; a teoria da Autopensenologia; a teática da tares; a teoria 

da escolha; a teoria da Era da Fartura; a teoria dos 3 Rs (reciclar, reduzir e reutilizar); a teoria 

da sustentabilidade. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica de viver evolutiva-

mente; a técnica da autodecisão; as tecnologias para evitação dos desperdícios; as técnicas de 

reciclagem dos resíduos; as técnicas de conservação dos recursos naturais; as técnicas da educa-

ção e gestão ambiental. 

Voluntariologia: o voluntário da coleta seletiva dos resíduos; o voluntário da preserva-

ção planetária; o voluntário intermissivista afeito à Reciclologia. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos das Instituições Conscienciocên-

tricas (ICs). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

metrologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da organização pessoal; o efeito do consumo consciente; o efeito de 

diminuir a exploração dos recursos naturais; o efeito de reduzir o lixo; o efeito do desenvolvi-

mento tecnológico; os efeitos evolutivos dos bônus das reciclagens. 

Neossinapsologia: as mudanças intraconscienciais promovendo neossinapses; as neos-

sinapses recicladoras pelo desassédio de neo-hábitos; o consumo excessivo podendo desviar  

a construção de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo recéxis-recin; o ciclo de vida; o ciclo da Ecologia; o ciclo da apren-

dizagem uso-reciclagem-reuso. 

Enumerologia: a solução para os resíduos; a transformação buscando o reaproveitamen-

to; a predisposição para a conscientização; a motivação para a reciclagem; a gratificação pela ree-

ducação; a priorização ecológica; a sustentação da saúde planetária. 

Binomiologia: o binômio Ecologia-sustentabilidade; o binômio educação-reciclagem; 

 o binômio reduzir o lixo–aumentar o reaproveitamento dos recicláveis; o binômio consumo 

consciente–diminuição de reciclados; o binômio reaproveitamento–diminuição da extração natu-

ral; o binômio indústria poluidora–indústria recicladora; o binômio reciclagem por opção–reci-

clagem por obrigação na conservação da Natureza. 
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Interaciologia: a interação recin intrafísica–recin extrafísica; a interação abertismo 

consciencial–Conviviologia; a interação desperdício-escassez; a interação aquecimento global– 

–efeito estufa; a interação reciclagem-ludismo; a interação aproveitamento consciente–continui-

dade do futuro; a interação reaproveitamento–inteligência evolutiva. 

Crescendologia: o crescendo da sobrevivência; o crescendo passado-presente-futuro;  

o crescendo vontade-intenção-determinação-realização; o crescendo intercompreensão-intercoo-

peração; o crescendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo planeta-hospital–planeta-escola. 

Trinomiologia: o trinômio resíduos recicláveis–destinação final–ciclo produtivo; o tri-

nômio lixão-aterros-incineradores; o trinômio vontade-decisão-determinação na mudança dos 

hábitos de reciclagem. 

Polinomiologia: o polinômio repensar-reduzir-reutilizar-reciclar. 

Antagonismologia: o antagonismo consumismo patológico / consumismo sadio; o anta-

gonismo apego / desapego; o antagonismo limpeza / sujeira; o antagonismo útil / inútil; o anta-

gonismo tradição / renovação; o antagonismo bem-estar / malestar. 

Paradoxologia: o paradoxo de o acúmulo de minidesperdícios continuados poder ser 

muito maior se comparado ao maxidesperdício eventual; o paradoxo do aproveitamento do des-

perdício; o paradoxo do lixo-luxo. 

Politicologia: a conscienciocracia; a tecnocracia; a recexocracia; a lucidocracia; a reci-

clocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia; as políticas públicas de conservação ambi-

ental. 

Legislogia: as leis ambientais; as leis da economia; a lei de extração de recursos natu-

rais; a lei do maior esforço aplicada à reciclagem; a lei da Política Nacional de Resíduos Sóli-

dos; a lei da interdependência grupal. 

Filiologia: a reciclofilia; a neofilia; a recinofilia; a recexofilia; a conviviofilia; a cognofi-

lia; a antropofilia; a sociofilia; a comunicofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a reciclofobia; a consumofobia; a ataxofobia; a neofobia; a misofobia; a ru-

pofobia; a tropofobia. 

Sindromologia: a síndrome da robotização existencial; a síndrome do consumismo;  

a síndrome da catástrofe iminente. 

Maniologia: a tecnomania; a ludomania; a neutralização da fracassomania; a controle-

mania; a reciclomania. 

Mitologia: o mito da Natureza sem fim; o mito de  tudo ser reciclável. 

Holotecologia: a recicloteca; a ecoteca; a biologoteca; a ciencioteca; a convivioteca;  

a experimentoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a reurbanoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Reciclologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimentologia; 

a Recinologia; a Recexologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia; a Conscienciometrologia;  

a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin proativa; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens ratio-

nalis; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens sensatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclagem dos recicláveis caseira = o aproveitamento dos resíduos or-

gânicos domésticos na produção de adubo e dos materiais descartáveis em artesanatos, a exemplo 

de vasos e brinquedos; reciclagem dos recicláveis industrial = a manufatura dos materiais descar-

tados em novos produtos, a exemplo de móveis e livros de plástico. 

 

Culturologia: a cultura do reuso; a cultura de preservar; a cultura de cuidar do ambi-

ente natural; a cultura das inutilidades; a cultura do esbanjamento; a cultura da moda; a cultura 

das banalidades; a cultura do desperdício; a cultura da irresponsabilidade. 

 

Curiosologia. A produção de resíduos inicia-se junto à História Humana, porém os pri-

meiros lixões formados e transformados em aterros controlados foram localizados em Atenas  

(a partir de 500 a.e.c.). Atualmente, por ano, estima-se a produção média de 300 quilos de resí-

duos por pessoa, totalizando 30 bilhões de toneladas de refugos sólidos lançados no Planeta. 

 

Taxologia. Eis, na ordem crescente de reutilização profícua, 5 categorias de aterros con-

trolados dos resíduos: 

1.  Lixão: depositados em terrenos a céu aberto e sem tratamento. 

2.  Aterro sanitário: lançados em valas forradas com lonas plásticas, compactados e co-

bertos com camada de terra, sendo os gases e chorumes tratados. 

3.  Incineração: queimados em temperatura acima de 900°C, diminuindo o lixo nos ater-

ros e podendo gerar energia elétrica. 

4.  Compostagem: trabalhados e transformados em materiais orgânicos fertilizadores. 

5.  Reciclagem: tratados sendo matéria-prima, diminuindo a quantidade de resíduos nos 

aterros e a extração de recursos naturais. 

 

Profilaxia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 5 postu-

ras úteis para evitar a poluição ambiental: 

1.  Consumo consciente: erradicar a compra por impulso; avaliar a necessidade do con-

sumo; adquirir produtos duráveis ao invés dos descartáveis. 

2.  Separação dos descartáveis: classificar os recicláveis e os não recicláveis. 

3.  Padronização de cores dos recipientes de resíduos: separar de acordo com as cores 

azul (papel, papelão); amarelo (metal); verde (vidro); vermelho (plástico); marrom (orgânico); 

cinza (lixo não reciclável); preto (madeira); branco (lixo hospitalar); laranja (resíduos perigosos); 

roxo (resíduos radioativos). 

4.  Coleta Seletiva: recolher os materiais possíveis de serem reciclados, sendo separados 

diretamente na fonte geradora. 

5.  Destinação responsável: encaminhar o material reciclável para a coleta seletiva. 
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Tabelologia. Sob a ótica da Reciclologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 

tipos de materiais recicláveis e não recicláveis, pertencentes a 4 categorias básicas ( metal, papel, 

plástico e vidro): 

 

Tabela  –  Tipos  de  Materias  Recicláveis  e  não  Recicláveis 

 

N
os

 Tipos Recicláveis Não  Recicláveis 

01. Metal Cobre Latas de verniz 

02. Metal 
Embalagem de marmitex e papel 

alumínio limpo 
Latas de solventes químicos 

03. Metal 
Ferragens, arames, pregos, chapas 

e canos 

Aerossóis e latas de inseti-

cidas 

04. Metal Latas Grampos de grampeador 

05. Metal Panelas sem cabo Esponja de aço 

06.  Metal Tampinhas de garrafas Clipes 

07. Papel Caixa de pizza Etiquetas adesivas 

08. Papel Caixas de papelão Papel celofane 

09. Papel Cartolinas e papel cartão Fotografias 

10. Papel Formulários de computador Papel carbono 

11. Papel Jornais e revistas 
Papéis sanitários e guarda-

napos 

12. Papel Listas telefônicas Papéis plastificados 

13. Papel Papel sulfite de toda ordem 
Papéis engordurados e pa-

rafinados 

14. Plástico 
Copos, garrafas, sacolas, embala-

gens, encanamentos 

Polinylon, embalagens me-

talizadas 

 

15. Plástico 
Embalagens, bandejas de plástico  

e acrílico 

Cabos de panelas 

 

16. Plástico Isopor  Espuma 

17. Vidro Copos Cerâmicas, porcelanas 

18. Vidro Frascos de remédios vazios Óculos 

19. Vidro Garrafas Para-brisa de carros 

20. Vidro Recipientes e embalagens 

Espelhos, vidro temperado, 

louças, tubos de TV, moni-

tores 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando a relação estreita com a reciclagem dos recicláveis, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Confrontação  urbanística:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19051 

04.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Lição  recicladora:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Lixo  mnemônico:  Holomnemônica;  Neutro. 

08.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

09.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

11.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Sujismundismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vida  ecológica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  RECICLAGEM  DOS  RECICLÁVEIS  É  CONDIÇÃO  ESSEN- 
CIAL  NA  SUSTENTABILIDADE  PLANETÁRIA,  POR  MEIO   

DO  REAPROVEITAMENTO  LÚCIDO  DOS  RESÍDUOS  REUTI- 
LIZÁVEIS,  AUXILIANDO  NA  REURBANIZAÇÃO  DA TERRA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica diariamente a reciclagem dos recicláveis? 

Refletindo antes de consumir, aproveitando ao máximo os produtos consumidos antes de descar-

tá-los e selecionando os resíduos para o reaproveitamento? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Lixo Extraordinário. Título Original: Waste Land. País: Reino Unido da Grã-Bretanha & Brasil Data: 

2010. Duração: 99 minutos. Gênero: Documentário. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legenda-

do: Português; & Inglês (em DVD). Direção: Lucy Walker. Codireção: João Jardim; & Karen Harley. Elenco: Sebastião 

Carlos dos Santos; José Carlos da Silva Bala Lopes; Suelem Pereira Dias; & Isis Rodrigues Garros. Produção: Angus 

Aynsley; & Hank Levine. Coprodução: Peter Marin. Produção Executiva: Fernando Meirelles; Miel de Botton Aynsley; 

Andrea Barta Ribeiro; & Jackie de Botton. Fotografia: Dudu Miranda. Música: Moby. Edição: Pedro Kos. Efeitos So-

noros: Aloysio Compasso; & José Lozeiro. Estúdio: Almega Projects 02 Filmes. Sinopse: Filmado ao longo de 2 anos 
(agosto de 2007 a maio de 2009), Lixo Extraordinário acompanha o trabalho do artista plástico Vik Muniz no aterro sani-

tário Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá, fotografa o grupo de catadores de materiais recicláveis, com o 

objetivo inicial de retratá-los. No entanto, o trabalho com os personagens revela a dignidade e o desespero enfrentado 
quando sugeridos a reimaginar as próprias vidas fora daquele ambiente. A equipe tem acesso a todo o proceso e, no final, 

revela o poder transformador da arte e da alquimia do espírito humano. 

 
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; 

página 658. 

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 36, 37 e 334. 
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 297. 

4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 

geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 519. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19052 

5.  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 consci-

enciométricos; 2 tabs.; 2 websites; 16 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Consci-
enciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 100, 101, 132 e 133. 

6.  Visser, Wayne; Os 50 + Importantes Livros em Sustentabilidade (The Top 50 Sustainability Books); pref. 
Sérgio Mascarenhas; trad. Francisca Aguiar; 270 p.; 50 caps.; 69 enus.; 62 fotos; 95 ilus.; 20 x 16 cm; br.; Petrópolis; São 

Paulo, SP; 2012; páginas 89, 96 a 98, 108, 109, 122, 123, 127 e 128. 

7.  Waldman, Maurício; Lixo: Cenário e Desafios: Abordagens Básicas para Entender os Resíduos Sólidos; 
230 p.; 3 caps.; 20 fotos; 5 ilus.; 1 mapa; 23 x 16 cm; br.; Cortez; São Paulo, SP; 2010; páginas 11, 12, 14 a 20, 24, 29  

a 31, 44 a 46, 57, 76 a 86, 88 a 98, 121, 123, 124, 128, 129, 149, 198, 210, 214, 215 e 219. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Sindiconet; Lista de Materiais Recicláveis e não-recicláveis; Seção: Coleta Seletiva; disponível em: 
<http://www.sindiconet.com.br/6857/Informese/Coleta-Seletiva/Lista-de-materiais-reciclaveis-e-naoreciclaveis>; acesso 

em: 12.05.14. 
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R E C I C L A G E M    D O    T E M P E R A M E N T O  
( T E M P E R A M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem do temperamento é a mudança para melhor das tendências 

comportamentais da conscin, trazidas na estrutura da Paragenética, presentes em inúmeras vidas, 

incluindo gostos, inclinações, predisposições, preferências, particularidades, reações emocionais, 

humor, materpensene e dinamizando a autevolução através da criação de paraneossinapses com-

portamentais maduras. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; 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. A palavra temperamento vem do mesmo idioma Latim, temperamentum, “estado; tempe-

rança; modo de ser; constituição; modulação; moderação; comedimento; mistura de coisas em de-

terminadas proporções”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Reciclagem das tendências pessoais. 2.  Recin profunda. 3.  Mudança 

do materpensene pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 25 cognatos derivados do vocábulo tempera- 

mento: androtemperamento; autotemperamento; Autotemperamentologia; destemperada; des-

temperado; destemperador; destemperadora; destemperamento; ginotemperamento; intemperá-

vel; temperabilidade; temperação; temperada; temperadela; temperado; temperador; tempera-

dora; temperamental; Temperamentologia; temperamentológica; temperamentológico; tempe-

rança; temperar; temperável; tempérie. 

Neologia. As 4 expressões compostas reciclagem do temperamento, reciclagem do tem-

peramento mínima, reciclagem do temperamento mediana e reciclagem do temperamento máxi-

ma são neologismos técnicos da Temperamentologia. 

Antonimologia: 1.  Recin pontual. 2.  Recéxis. 3.  Antirrecin. 4.  Robéxis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às tendências pessoais evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Tempera-

mento: substrato consciencial. Temperamento: matriz comportamental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: holopensene pessoal da reciclagem do temperamento; o holopensene da 

Temperamentologia; o holopensene do amadurecimento das tendências pessoais; a reciclagem do 

materpensene pessoal; a reestruturação do holopensene paragenético; os parapensenes; a parapen-

senidade; o holopensene do período intermissivo; o holopensene da família biológica; o holopen-

sene da reciclagem intraconsciencial ou recin; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os 

cognopensenes; a cognopensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a reciclagem do temperamento; o autodesafio de reciclar o temperamento 

nesta vida; a autopesquisa profunda necessária para a reciclagem do temperamento; o autenfrenta-

mento para a reciclagem das tendências pessoais; a melhoria gradual das predisposições compor-

tamentais; a coerência da manifestação temperamental na sucessão de vidas humanas; a autoiden-

tificação nas retrocognições pelo temperamento; a índole direcionando a manifestação da conscin; 

as autossuperações contribuindo para a mudança da natureza intraconsciencial; a firmeza da cons-

cin em superar trafar sedimentado no temperamento pessoal; a mudança de hábitos; a mudança de 
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profissão afetando o estilo pessoal; a intencionalidade evolutiva assistencial redirecionando as 

tendências da conscin; o discernimento nas decisões pessoais; a Cosmoética como fator principal 

do comportamento; o autodiscernimento serenizando a manifestação essencial da conscin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as retrocognições 

vexaminosas recicladoras; a constância relativa do temperamento pessoal no continuum conscin- 

-consciex; o autorrevezamento multiexistencial; os talentos multimilenares; as projeções cons-

cientes; a reciclagem parapsíquica; o autoparapsiquismo lúcido; a projeção pelo mentalsoma;  

a cosmoconsciência; o apoio incondicional dos amparadores nas recins cosmoéticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa profunda–consulta à parapsicoteca; o si-

nergismo discernimento-vontade-reciclagem; o sinergismo autoparapsiquismo–projeção consci-

ente; o sinergismo autorrecin-heterassistência; o sinergismo recin-recéxis. 

Principiologia: o princípio “a vonta e inque rant vel tu o po e”; o princípio do dina-

mismo evolutivo; o princípio da autoincorruptibilidade cosmoética; o princípio da evolução inte-

rassistencial; o princípio das vidas sucessivas (seriéxis) provocador da reciclagem dos autovalo-

res; o princípio da inexistência de mudanças autocognitivas abruptas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal de prioridades 

evolutivas; a mudança do código pessoal em vigor. 

Teoriologia: a teoria “na a é permanente no universo, tu o se transforma”; a teoria da 

evolução consciencial; a teoria da recuperação dos cons; a teoria da recin; a teoria da reci-

clagem consciencial; a teoria da evolução consciencial pelos autesforços; a teoria da autossu-

peração evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; as técnicas conscienciométricas; 

as técnicas consciencioterápicas; as técnicas projetivas; as técnicas parapsíquicas; as técnicas 

interassistenciais; a técnica do autorrevezamento existencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico catalisador da reciclagem do tempe-

ramento; o voluntariado conscienciológico potencializador da dinâmica evolutiva; o voluntaria-

do mentalsomático na Cognópolis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico das autorretrocogni-

ções; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico do 

omniquestionamento; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Serenologia (Sere-

narium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; 

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invi-

sível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da 

Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: as mudanças de temperamento como efeito das autorreflexões autopesqui-

sísticas; o efeito dinamizador da reciclagem do temperamento na evolução; os efeitos benéficos 

da reciclagem do temperamento na profilaxia da automimese nociva ao autorrevezamento multi-

existencial; o efeito da profundidade e extensão da reciclagem do temperamento na consecução 

da próxima proéxis; o efeito da reciclagem do temperamento nos autovalores. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses;  

a criação de neossinapses ou conexões interneuroniais; as paraneossinapses derivadas da reci-

clagem do temperamento. 

Ciclologia: o ciclo recéxis-recin; o ciclo de efetivação de recins; o ciclo rotina útil–reci-

clagem ininterrupta; o ciclo erro-retratação-reciclagem; o ciclo inevitável apego-desapego; o ci-

clo homeostático da autobservação-heterobservação-comparação-entendimento-reciclagem; o ci-
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clo reconhecimento-reciclagem-recomeço; o ciclo autoconscienciométrico avaliação-diagnósti-

co-reciclagem-reavaliação; o ciclo contínuo da Autoconsciencioterapia autoinvestigação-auto-

diagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a neotendência pessoal científica; a neotendência pessoal parapsíquica; 

a neotendência pessoal assistencial; a neotendência pessoal mentalsomática; a neotendência pes-

soal cosmoética; a neotendência pessoal maxifraterna; a neotendência pessoal universalista. 

Binomiologia: o binômio crise-crescimento; o binômio vontade-decisão; o binômio ver-

bação-recin; o binômio hiperacuidade–recin refinada; o exercício do binômio autocrítica-hetero-

crítica; o binômio armazenamento de neoideias–acesso à holomemória; o binômio neoverpon-re-

ciclagem; o binômio comportamento inato–comportamento aprendido. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade; a interação temperamento–estilo 

de vida; a interação temperamento-humor; a interação temperamento-personalidade; a interação 

recin intrafísica–recin extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo das recins consecutivas ao longo da vida humana; o cres-

cendo evolutivo de recins parapsíquicas; o crescendo autevolutivo de neoidentidades depuradas 

em recins sucessivas; o crescendo reciclagem do trafar–reciclagem do temperamento; o crescen-

do ignorância do egoísmo–sabedoria da interassistencialidade. 

Trinomiologia: o trinômio bom temperamento–boa personalidade–bom caráter; o tri-

nômio introversão-normoversão-extroversão; o trinômio anatomização da vida atual–dissecção 

do temperamento–matematização holobiográfica. 

Polinomiologia: o polinômio matematização-atomização-fragmentação-autocompreen-

são; o polinômio consciência-temperamento-personalidade-soma; o polinômio holobiografia-re-

troidentidades-retrossomas-neossoma; o polinômio da lucidez cons-adcons-extracons-neocons. 

Antagonismologia: o antagonismo pensamento renovador / emoção estagnadora; o an-

tagonismo autorreciclagem / automimese; o antagonismo tradição / renovação; o antagonismo 

reciclante existencial / paralisado evolutivo. 

Paradoxologia: o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição física dis-

crepante; o paradoxo paragenético androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no 

androssoma; o paradoxo da consciência como sendo a impermanência permanente. 

Politicologia: a lucidocracia; a recexocracia; a interassistenciocracia; a cognocracia;  

a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da evolução consciencial por meio do esforço próprio; a lei do maior 

esforço aplicada à renovação do temperamento; a lei da interassistencialidade evolutiva. 

Filiologia: a neofilia; a recinofilia; a recexofilia; a bibliofilia; a conviviofilia; a sociofi-

lia; a comunicofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: o mito da fênix. 

Holotecologia: a egoteca; a pensenoteca; a prioroteca; a recexoteca; a proexoteca; a so-

cioteca; a convivioteca; a experimentoteca; a retrocognoteca; a conscienciometroteca; a consci-

encioterapeuticoteca; a terapeuticoteca; a maturoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a eti-

coteca; a parapsicoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Temperamentologia; a Autodeterminologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Recinologia; a Recexologia; a Experimentologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Conviviologia; a Interassistenciologia;  

a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autopesquisadora lúcida; a pessoa teática; a conscin coerente;  

a conscin determinada; a conscin obstinada; a consciência superadora; a consciência pró-evolu-

ção; o ser interassistencial; a conscin sensitiva; o ser desperto; a conscin enciclopedista; a conscin 

cosmovisiológica; a conscin cosmoética. 
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Masculinologia: o temperamentólogo; o autodecisor; o tertuliano; o teletertuliano; o vo-

luntário assistencial; o professor; o reeducador; o duplista; o verbetólogo; o verbetógrafo; o escri-

tor; o homem reflexivo; o gestor da autevolução; o proexista; o psicólogo; o autopesquisador;  

o conscienciômetra; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o agente retrocognitor; o parapercepciologista; o tenepessista; o projetor consciente;  

o epicon lúcido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a temperamentóloga; a autodecisora; a tertuliana; a teletertuliana; a vo-

luntária assistencial; a professora; a reeducadora; a duplista; a verbetóloga; a verbetógrafa; a es-

critora; a mulher reflexiva; a gestora da autevolução; a proexista; a psicóloga; a autopesquisadora; 

a conscienciômetra; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a agente retrocognitora; a parapercepciologista; a tenepessista; a projetora consciente; 

a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens conviviologus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recexologus; o Homo sapiens ra-

tionabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens conscien-

tiometra; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interas-

sistens; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclagem do temperamento mínima = a conscin introvertida tornando-

se extrovertida; reciclagem do temperamento mediana = a conscin egoísta tornando-se altruísta; 

reciclagem do temperamento máxima = a conscin belicista tornando-se maxifraterna. 

 

Culturologia: a cultura da Temperamentologia; a cultura da recin ininterrupta; a cultu-

ra da autopesquisa; a cultura invexológica; a cultura recexológica; a cultura da interassisten-

cialidade na prática; a cultura parapsíquica interassistencial; a cultura da Parapercepciologia;  

a cultura da Projeciologia; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura de dedicar-se à au-

tevolução. 

 

Pioneirismo. Hipócrates (460–377 a.e.c.), filósofo grego, foi pioneiro na pesquisa do 

temperamento ao estabelecer 4 classificações principais, correspondentes aos tipos de fluidos cor-

porais (humores), os quais acreditava dominar, segundo predominância, o corpo do indivíduo, lis-

tados abaixo em ordem alfabética: 

1.  Colérico (bílis): ambicioso; ardente; ativo; prático; dominador; propenso a reações 

abruptas e explosivas. 

2.  Fleumático (linfa ou fleuma): calmo; frio; equilibrado; sonhador; pacífico; dócil e in-

trovertido. 

3.  Melancólico (astrabílis ou bílis negra): analítico; abnegado; perfeccionista; excitável; 

introvertido; tendendo ao pessimismo, ao rancor e à solidão. 

4.  Sanguíneo (sangue): cordial; eufórico; vigoroso; expansivo; otimista e irritável. 

 

Autoconsciencioterapia. No contexto da Conscienciologia, eis por exemplo, na ordem 

alfabética, 11 tipos de temperamentos patológicos e parapatológicos exigindo autoconscienciote-

rapia para serem reciclados por parte dos interessados em dinamizar a autevolução: 

01.  Temperamento agressivo belicista: as agressões verbais e físicas; os gritos e insul-

tos; os maus tratos; a violência; a raiva; o ódio; as lutas e guerras. 

02.  Temperamento antissocial (psicopata): frio; amoral; aético; sedutor; envolvente; es-

perto; considerando-se acima do bem e do mal. 

03.  Temperamento competitivo: o não saber perder; a competição permanente; a frus-

tração e a raiva na derrota; as inimizades. 
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04.  Temperamento depressivo: o abatimento moral; a autodesmotivação; o desânimo; 

a prostração física; a impotência; a autovitimização; a melin. 

05.  Temperamento ditatorial: a tirania; a vontade imperiosa; o autoritarismo; a opres-

são; a antidemocracia; a autocracia; a egocracia. 

06.  Temperamento esnobe: a arrogância; o ar de superioridade; o menosprezo; o egão. 

07.  Temperamento explosivo: o pavio curto; o estouro; as brigas e discussões; a irrita-

bilidade; o humor instável; as palavras rudes; as atitudes grosseiras; a ofensividade. 

08.  Temperamento indomável: a rebeldia; a militância; os escândalos; a inflexibilidade. 

09.  Temperamento manipulador: a birra; o choro; a chantagem emocional; a sedução; 

a manipulação planejada lucidamente; a manipulação malintencionada. 

10.  Temperamento místico ou religioso: as crendices; os dogmas; a mistificação; a ado-

ração; a submissão; a genuflexão. 

11.  Temperamento suicida: a riscomania; os esportes radicais; a adrenalina; o fumo;  

a bebida alcoólica; as drogas lícitas e ilícitas. 

 

Dicotomia. Na Psicologia, Carl Gustav Jung (1875–1961) estabeleceu 2 tipos básicos de 

temperamento, o extrovertido e o introvertido, tendo características antagônicas, com vantagens  

e desvantagens singulares. 

Maturologia. Pela ótica da Autevoluciologia, a Conscienciologia esclarece o valor da 

ambiversão lúcida, constituída dos aspectos positivos da introversão e da extroversão, aplicados 

segundo as necessidades assistenciais do momento. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem do temperamento, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

02.  Análise  egológica:  Heterocriticologia;  Nosográfico. 

03.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Bom-caráter:  Temperamentologia;  Homeostático. 

05.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

06.  Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

07.  Neoidentidade:  Egocarmologia;  Neutro. 

08.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Personalidade  bem  formada:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Personalidade  complexa:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

11.  Personalidade  humana:  Sociologia;  Neutro. 

12.  Personalidade  singular:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

14.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

 

A  RECICLAGEM  DO  TEMPERAMENTO  É  FATOR  ENTRE  

OS  MAIS  COMPLEXOS  DE  SER  ALCANÇADO  PELA  CONS-
CIN,  SENDO  DESAFIO  PRIORITÁRIO  AOS  INTERMISSIVIS-
TAS  VISANDO  RESULTADOS  EVOLUTIVOS  DURADOUROS. 
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Questionologia.  Qual nível de empenho lúcido você, leitor ou leitora, aplica na obten-

ção da reciclagem do temperamento? Você já pensou nos ganhos evolutivos alcançados para as 

próximas vidas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Jung, C. G.; Tipos Psicológicos (Psychologische Typen); trad. Lúcia Mathilde Endlich Orth; 6 Vols.; 558 

p.; 11 caps.; Vol. 6; 196 refs.; alf.; ono.; 24 x 15 x 4 cm; br.; 9ª  Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 1991; páginas 386 a 470. 

 

A. A. L. 
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R E C I C L A G E M    I N T E G R A D A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem integrada é a vivência, prática ou experimento composto de 

recin e recéxis indispensáveis à existência intrafísica da conscin lúcida, homem ou mulher, resul-

tando na autocatálise evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo vem do idioma Latim, cyclus, “período de 

anos”, e este do idioma Grego, kýklos, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O vocá-

bulo integrar é proveniente do idioma Latim, íntegro, “recomeçar; renovar; reestabelecer; restau-

rar”. Apareceu no Século XIV.   

Sinonimologia: 1.  Reciclagem agregada. 2.  Mutação consciencial dual. 3.  Reperspecti-

vação existencial conjunta.     

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem integrada, minirreciclagem integrada 

e maxirreciclagem integrada são neologismos técnicos da Recexologia.  

Antonimologia: 1.  Recin pontual. 2.  Recéxis específica.  

Estrangeirismologia: o desenvolvimento da performance recexológica; o upgrade exis-

tencial; o plus voliciolínico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à necessidade de associação das reciclagens. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Integremos 

as reciclagens. Reciclagem integrada: autossoerguimento.   

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do autossoerguimento evolutivo; os benignopense-

nes; a benignopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os cos-

moeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a reciclagem integrada; as transformações pessoais profundas; a reunião da 

recin e recéxis na minimização dos trafares pessoais; a reciclagem agrupada cooperando no auto-

fortalecimento da conscin e repercutindo na alteração grupal para melhor; a autodeterminação 

para reciclar a existência; a aceleração da História Pessoal; a consolidação da conduta pessoal na 

tarefa do esclarecimento e a consequente diminuição do percentual de ações taconísticas; a ade-

quação da conscin ao paradigma consciencial; as anotações diárias do estado vibracional; a parti-

cipação em cursos de Conscienciologia proporcionando estímulo à holomemória; a atualização 

pessoal quanto às neoverpons; as avaliações conscienciométricas; as sessões de Conscienciotera-

pia; o investimento constante na autoqualificação consciencial; a minimização da autoirritabilida-

de; o contato diário com os compassageiros evolutivos predispondo às práticas de recin; a supera-

ção das fissuras da própria personalidade; o exercício da criatividade cosmoética facilitando a ul-

trapassagem dos gargalos surgidos durante a realização da proéxis; o exercício da liderança levan-

do à autorreciclagem e a heterorreciclagem; o início das práticas da tenepes, exigindo mutações 

urgentes na própria vida; a experimentação da diferença entre a docência na Socin e nos cursos de 

Conscienciologia; as transformações pessoais na condição de docente ou discente; o estudo de 

idiomas para ampliar as práticas interassistenciais; a redação de artigos em diferentes estilos, vi-

sando alcançar públicos diferentes; as publicações permitindo o compartilhamento das experiên-

cias pessoais, tidas por objeto das autossuperações; a Enciclopédia da Conscienciologia favore-
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cendo novo modo de pensar dos tertulianos e teletertulianos; a necessidade de relacionar os tipos 

de reciclagem integrada nas diferentes especialidades da Conscienciologia; a confluência das cen-

tenas de especialidades contribuindo para a reurbanização planetária; a ampliação gradativa dos 

dicionários sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico, estimulando o desenvolvimento do 

parapsiquismo mentalsomático; o desenvolvimento da capacidade de interagir, sem reagir, com  

a perseguição ideológica; o preparo para a interassistencialidade na Pré-Intermissiologia; o esfor-

ço constante para melhorar o desenvolvimento parapsíquico e aumentar a capacidade do mental-

soma; a conexão de recins e recéxis sucessivas predispondo ao alcance do estado de desperticida-

de e ao completismo existencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o mapeamento da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal; a vivência da condição de isca autoconsciente;  

a dedicação ao desenvolvimento da projeção consciente; o tenepessismo diário na condição de 

pré-requisito para o alcance da ofiex; os experimentos retrocognitivos sinalizando os próximos 

passos reciclogênicos; o acolhimento às consciexes portadoras de emoções nocivas, tidas na 

condição de assistíveis na Pré-Intermissiologia.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intraconsciencialidade–extraconsciencialidade; o siner-

gismo vontade-autorganização; o sinergismo recurso mental–recurso parapsíquico; o sinergismo 

cérebro-paracérebro; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o siner-

gismo Cosmoética pessoal–fluxos do Cosmos; o sinergismo autodeterminação–inteligência evo-

lutiva (IE). 

Principiologia: o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio do megafoco recexoló-

gico; o princípio  o “quem procura, acha”; o princípio de a evolução não dar saltos; o princípio 

javalínico do devagar e sempre; o princípio “se não presta, não presta mesmo, não adianta fazer 

maquilagem”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a atualização do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de priori-

dades pessoais; o código de valores pessoais. 

 Teoriologia: a teoria do autoconhecimento; a teoria do paradigma consciencial; a teo-

ria do autodidatismo permanente; a teoria do megafoco existencial; a teoria da evolução cons-

ciencial pelos autesforços; a teoria da otimização do tempo; a teoria da recuperação das unida-

des de lucidez (cons). 

Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica da invéxis; a técnica do EV; as técnicas da 

autorganização; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da assim-desassim; a técnica do cons-

cienciograma.  

Voluntariologia: o voluntário pesquisador; o voluntariado tarístico; o voluntário teá-

tico da Conscienciologia; o voluntariado conscienciológico entrosado ao paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autoparagene-

ticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consciencioló-

gico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia;  

o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Recinologia;  

o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio 

Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da In-

termissiologia. 

Efeitologia: os efeitos homeostáticos da intencionalidade qualificada; o efeito da elabo-

ração e aplicação do Manual de Prioridades Pessoais (MPP); os efeitos cosmovisiológicos do 

abertismo pesquisístico; o efeito das escolhas evolutivas; os efeitos catalisadores da primener;  

o efeito evolutivo do autoconhecimento aprofundado; a averiguação dos efeitos práticos da auto-

bagagem evolutiva. 
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Neossinapsologia: as neossinapses substituindo tendências do passado; as neossinapses 

oriundas das autorreciclagens; a geração contínua de neossinapses; as neossinapses didáticas 

autexemplaristas; a aplicação vivencial das neossinapses das verdades relativas de ponta; as 

neossinapses parapsíquicas; as neossinapses prioritárias relativas ao autoparapsiquismo. 

Ciclologia: o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo experimentações-reverificações-re-

futações; o ciclo priorização-repriorização; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade 

interassistencial; o ciclo de neoideias dos extrapolacionismos parapsíquicos; o ciclo de produtivi-

dade máxima; o cipriene. 

Binomiologia: o binômio vontade-determinação; o binômio autodisposição-empenho;  

o binômio autoconfiança-autossuficiência; o binômio persistência-paciência; o binômio auto-

comprometimento–saldo evolutivo; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio esforço- 

-êxito. 

Interaciologia: a interação autovalores–metas pessoais; a interação autexperimenta-

ção-autorreflexão-autocriticidade; a interação inteligência evolutiva–autorreflexão periódica;  

a interação autoconfiança-êxito; a interação recin-recéxis; a interação faculdades mentais–para-

percepções multidimensionais; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscien-

ciais. 

Crescendologia: o crescendo prática do EV–domínio bioenergético; o crescendo isca 

inconsciente–isca lúcida; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo gescon-megagescon; o crescen-

do proéxis-compléxis; o crescendo evolutivo singular no grau de imperturbabilidade intracons-

ciencial; o crescendo completismo–autorrevezamento proexológico.  

Paradoxologia: o paradoxo de a mesma consciência exemplificar por meio do melhor  

e do pior da própria personalidade; a evitação do paradoxo de assistir os outros e não ser assis-

tencial para consigo; o paradoxo de o maior desafio ser o enfrentamento íntimo da autoconscien-

cialidade; o paradoxo do isolamento da conscin para a assistência multidimensional na tenepes; 

o paradoxo de os traços despercebidos da personalidade atual serem evidenciados no exame das 

retropersonalidades do autopesquisador; o paradoxo de os autesforços por melhores performan-

ces evolutivas eliminarem os autesforços da competitividade com os compassageiros evolutivos; 

o paradoxo de a evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução cons-

ciencial grupal. 

Politicologia: a discernimentocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cognocra-

cia; a evoluciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: a autodecisão pela lei do maior esforço evolutivo; a lei da educação evoluti-

va permanente; a lei da proporcionalidade sementeira-colheita; a lei de causa e efeito aplicada 

aos esforços pessoais; a lei do exemplarismo arrastante; o respeito às leis da Cosmoeticologia; as 

leis da Proexologia; a lei da manutenção do megafoco consciencial; a lei da meritocracia evolu-

tiva. 

Filiologia: a praticofilia; a coerenciofilia; a logicofilia; a mnemofilia; a neofilia; a parap-

sicofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a evitação da decidofobia; a remissão da recinofobia; a ausência da neofo-

bia; a inexistência da autocriticofobia; a superação da autocogniciofobia; o travão à disciplino-

fobia; a erradicação da evoluciofobia. 

Sindromologia: o combate à sindrome da mediocrização. 

Maniologia: o autodescarte das manias em geral. 

Mitologia: o mito de a evolução acontecer apenas por meio da recéxis. 

Holotecologia: a prioroteca; a egoteca; a comunicoteca; a proexoteca; a tecnoteca;  

a cognoteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Cosmoeticologia; a Autopesquisologia; a Experi-

mentologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Autode-

sassediologia; a Cosmovisiologia; a Holomaturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

semperaprendens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo 

sapiens homeostaticus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclagem integrada = a alteração pessoal para melhor de traço da 

personalidade; maxirreciclagem integrada = a mutação pessoal levando a conscin à despertici-

dade. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia. 

 

Taxologia. De acordo com a Autorrecexologia, eis, em ordem alfabética, 10 categorias 

de recin e / ou recéxis essenciais para a reciclagem integrada do intermissivista lúcido:  

01. Abertismo. Preferir vivenciar o abertismo consciencial, com o uso do autodiscerni-

mento.  

02. Autocosmoética. Buscar expandir as práticas cosmoéticas em qualquer dimensão de 

manifestação. 

03. Autonomia. Dedicar-se à conquista da autonomia financeira, intelectual, energética 

e outras. 

04. Convivência. Procurar conviver de modo harmonioso ao lado de conscins com di-

ferentes necessidades.    

05. Gescons. Investir na publicação de gescons para diferentes públicos. 

06. Interassistência. Estar atento aos aprendizados decorrentes das práticas interas-

sistenciais. 

07. Neofilia. Manter a condição de neofilia, para facilitar o acesso às neoideias, sempre 

enriquecedoras. 

08. Prioridades. Identificar, selecionar e conscientizar-se das prioridades pessoais.  

09. Refratariedade. Tornar-se refratária às consciências portadoras de antagonismo 

ideológico. 
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10. Retrocognições. Promover retrocognições para diferenciar interprisões grupocármi-

cas de perseguições ideológicas.   

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclagem integrada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

04.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

05.  Ciclo  Multiexistencial  Pessoal:  Seriexologia;  Neutro. 

06.  Complicador:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático.  

09.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

11.  Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

12.  Megarrecexologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

13.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Recexibilidade  grupal:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

  

A  RECICLAGEM  INTEGRADA  CONSTITUI  RECURSO  INDIS-
PENSÁVEL  À  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL,  AOS  EXPERI-

MENTOS  DE  CONSCINS  LÚCIDAS,  ESFORÇADAS  E  MOTI-
VADAS  PARA  A  ACELERAÇÃO  DA  HISTÓRIA  PESSOAL.    

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu a respeito da importância da recicla-

gem integrada na existência humana? Quais proveitos tem tirado a respeito?   

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Aceleração da História Pessoal; Evoluciologia; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 5; Se-
ção: Boletim de Conscienciologia; N. 36; Foz do Iguacu, PR; Janeiro, 2000; páginas 2 e 3. 

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 Iguacu, PR; 2004; páginas 833 a 835. 

3.  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 41, 45 e 48. 

4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. 
revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; pági- 

na 23. 
5.  Idem: 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de 

Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 682 a 688 e 719. 

 

M. R. 
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R E C I C L A G E M    P R A Z E R O S A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclagem prazerosa é a conduta técnica, evolutiva, auto e heterodidáti-

ca, 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. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo vem do idioma Latim, cyclus, “período de 

anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O vocábu-

lo prazer procede também do idioma Latim, placere, “agradar; ser agradável; parecer bem; ser do 

agrado de”. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia: 1.  Autorrecéxis prazerosa. 2.  Recéxis espontânea através da euforia.  

3.  Primener reciclante. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclagem prazerosa, minirreciclagem prazerosa 

e maxirreciclagem prazerosa são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Reciclagem imposta através da doença. 2.  Frustração. 3.  Melin.  

4.  Anedonia. 

Estrangeirismologia: o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os qualipensenes; a qualipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a reciclagem prazerosa; a minirrecéxis; a maxirrecéxis; o esquema recexogra-

mático; a fase pós-recéxis; o prazer legítimo; a escolha qualimétrica das ações; a abordagem ao 

Cosmos com bom humor; a satisfação benévola; a exultação benigna; o aprazimento sadio; a gra-

tificação do dever cumprido; o contentamento pelo domínio do trafar; a alegria espontânea; o ato 

de acordar de bom humor; a euforin; a primener; o cipriene; a vitória da Cosmoética jubilosa;  

o recexograma. 

 

Parafatologia: o extrapolacionismo parapsíquico evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio esforço-satisfação; o binômio crise-oportunidade. 

Interaciologia: a interação reciclagem-ludismo. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Paradoxologia. Conforme adverte a Paraprofilaxiologia, à conscin recicladora veterana 

importa considerar o problema paradoxal, não desprezível, da euforin, quando acumulativa e ex-

cessiva, passível de solapar e neutralizar o ritmo crescente das conquistas evolutivas pessoais. 

Politicologia: a democracia. 

Filiologia: a recexofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a recexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Recexologia; a Recexometria Psicossomática; a Invexologia;  

a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Evolu-

ciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o reciclante; o recexólogo; o inversor existencial; o pré-serenão vulgar; 

o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o cético otimista cos-

moético (COC). 

 

Femininologia: a reciclante; a recexóloga; a inversora existencial; a pré-serenona vul-

gar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a cética otimista 

cosmoética (COC). 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens 

autoeducatus; o Homo sapiens functionalis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens neophilicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclagem prazerosa = a viagem de estudos ao Exterior, aspiração 

funcional de muito tempo; maxirreciclagem prazerosa = o atendimento do sonho dourado de con-

sumo ao publicar o primeiro livro técnico pessoal sobre temas da Conscienciologia (autogescon). 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Autorrecexologia. 

 

Prazeres. Dentro da Homeostaticologia, evoluir com equilíbrio e homeostasia é saber 

desfrutar os prazeres epicurianos sem ofender os direitos e paradireitos das consciências, sem te-

mores mórbidos, pseudoculpas e obcecações em relação ao passado, com a força da autexpressão 

máxima. Toda conscin é riquíssima pois tem direito à reciclagem da própria vida. 

Ânimo. Do ponto de vista da Holomaturologia, muitas pessoas adiam a recéxis por jul-

gar o empreendimento verdadeiro sacrifício. Contudo, as manifestações úteis não precisam ser 

desprazerosas. Basta encarar as reciclagens com bom ânimo e otimismo, vendo o lado melhor das 

consciências, das neoideias e dos holopensenes. 

 

Técnica. Sob a ótica da Recexologia, a técnica da reciclagem prazerosa expande a von-

tade de viver, melhorando a automotivação das próprias iniciativas, por exemplo, no modo avan-

çado de empregar, com otimismo e bom humor, estes 10 recursos simples, listados na ordem alfa-

bética: 

01.  Caneta. Use os objetos mais simples, por exemplo, a caneta pessoal, a mais funcio-

nal e adequada possível, no desempenho dos serviços de anotações e assinaturas, em andamento, 

para se sentir bem com as próprias ações. 

02.  Carro. Compre o carro com a cor refletindo as próprias tendências e o estilo profis-

sional, ratificando o modo pessoal, aberto, de viver. 

03.  Chuveiro. Instale o chuveiro capaz de dar vontade a você de tomar banho – o banho 

atlético –, pois é procedimento praticamente obrigatório, diário, para toda a vida humana. 

04.  Jardim. Acolha todo jardim e os componentes da Natureza na condição de molduras 

inafastáveis e enriquecedoras da existência humana. A gargalhada pode trazer alívio e relaxe posi-

tivo. 

05.  Leitura. Busque os livros técnicos especializados capazes de fornecer satisfação 

pela leitura enriquecedora, obtendo daí, ao mesmo tempo, o upgrade intelectual e o upgrade emo-
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cional. A descoberta intelectual e a reciclagem cognitiva estão entre os maiores prazeres possíveis 

ao Homem. 

06.  Moradia. Monte a moradia – casa, apartamento – conforme a estilística pessoal  

e com o conforto possível necessário ao bom desempenho da proéxis. 

07.  Presente. Além de presentear os amigos, presenteie também a você mesmo de quan-

do em quando. O autopresente pode ser poderoso antiestresse. 

08.  Refeição. Tenha a refeição passível de dar prazer e vontade de se alimentar (apetite) 

antes de chegar o dia no qual terá de fazer dieta, mais rigorosa, igual a todas as pessoas depois de 

certa idade física. 

09.  Roupa. Vista a roupa na qual se sinta bem confortável sem se preocupar com as exi-

gências infantis da moda da estação. 

10.  Sapatos. Calce os sapatos confortáveis aos próprios pés a fim de andar disposto  

e resoluto, sem medo de cair ou escorregar. 

 

Responsável. De acordo com a Evoluciologia, viemos a esta dimensão existencial para 

sermos felizes com o predomínio das experiências agradáveis. Se isso não acontece, o responsá-

vel principal é a própria conscin e a autodesorganização ou falta de prioridades inteligentes com 

as quais vive. 

Estética. Segundo a Psicossomatologia, a estética e o perfume da flor não devem ser 

afastados da vida do reciclante. O pessimismo de alguém não aumenta a claridade do dia, somen-

te o otimismo pode trazer a renovação prazerosa. 

Reciclagem. O conscienciômetra, igual ao amparador extrafísico ou ao evoluciólogo, 

não espera milagres de ninguém, apenas a reciclagem existencial exequível. A recéxis é o prodí-

gio consciente e factível tornado realidade. 

 

Razões. No âmbito da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 razões 

lógicas sustentadoras das reciclagens prazerosas: 

1.  Coleção. A condição prazerosa de colecionar autossuperações. O bom humor pessoal 

também é bom exemplo. 

2.  Comemoração. A alegria intensa e sadia da comemoração explícita pela nova etapa 

vencida. 

3.  Cronograma. A tranquilidade íntima por manter em dia o cronograma das metas pes-

soais desafiadoras. 

4.  EV. O emprego do estado vibracional como ferramenta profilática da conscin lúcida 

portadora da sinalética energética e parapsíquica. 

5.  Neofilia. A satisfação ante o desafio da grande experiência nova. A recéxis é a troca 

vantajosa dos hábitos pessoais por outros, melhores. 

6.  Tenepes. A prática diária motivadora do tenepessismo embasando e potencializando 

o holopensene pessoal de satisfação. 

7.  Ultrapassagens. As ultrapassagens, no tempo certo, dos gargalos, travões e percalços 

na estrada escolhida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes homeostáticos da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, 

evidenciando relação estreita com a reciclagem prazerosa, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Autodecisor:  Evoluciologia. 

2.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia. 

3.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia. 

4.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia. 

5.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia. 
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6.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia. 

7.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia. 

 

NADA  DETERMINA  SER  A  RECÉXIS  PROCEDIMENTO  

DESCONFORTÁVEL.  HÁ  MIRÍADES  DE  MITOS  E  TABUS   
A  SEREM  EXTIRPADOS  NO  VASTO  UNIVERSO  DAS  

RENOVAÇÕES  DOS  RECICLANTES  E  INVERSORES. 
 

Questionologia. Você enfrenta a reciclagem existencial com sorrisos ou cara feia?  

Para você, o júbilo deve acompanhar, ou não, os acertos da conscin? 

 
Bibliografia  Espbecífica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 74, 133, 269, 315, 424 e 646. 

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 31, 99, 106, 124, 248, 606, 829 e 934. 
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R E C I C L A N T E    E X I S T E N C I A L    RE S I L I E N T E  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reciclante existencial resiliente é a conscin, homem ou mulher, repers-

pectivadora da vida humana, capaz de desenvolver o automitridatismo energossomático, resistir 

às pressões assediadoras e superar obstáculos pertinentes à autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re advém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo ciclo deriva também do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. O termo existencial procede do idioma Latim Tardio, existentialis, “existencial; relativo ao 

aparecimento”, de existere, “aparecer, nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; 

ter existência real”. apareceu no Século XIX. A palavra resiliente provém do idioma Latim, resili-

ens, “resiliente”, particípio presente de resilire, “saltar para trás; voltar; ser impelido; retirar-se; 

recuar; dobrar-se; encolher-se; diminuir-se”. 

Sinonimologia: 1.  Reversor existencial resiliente. 2.  Reciclante existencial autossupe-

rador. 3.  Reversor existencial resistente. 4.  Reciclante existencial flexível. 

Neologia. As 3 expressões compostas reciclante existencial resiliente, reciclante existen-

cial resiliente jejuno e reciclante existencial resiliente veterano são neologismos técnicos da 

Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Reversor existencial esperançoso. 2.  Reversor existencial rígido.  

3.  Reversor existencial vulnerável. 

Estrangeirismologia: o aumento gradativo dos autesforços day by day; a ultrapassagem 

das selfperformances evolutivas; o tour de force evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à condição de isca autoconsciente. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Resiliência exige 

autesforço. 

Coloquiologia. Eis duas expressões coloquiais ou populares relativas ao tema: o osso 

duro de roer; o enverga, porém não quebra. 

Citaciologia. Eis 4 citações contributivas à temática: – Quando eu fui diagnosticado com 

ELA, o médico me deu dois anos de vida. Agora, 45 anos depois, eu diria que estou indo bem 

(Stephen Hawking, 1942–2018). A maioria das grandes descobertas foram resultado de 99% de 

trabalho duro e só 1% de genialidade (Thomas Edison, 1847–1931). Você não é produto das 

circunstâncias, você é produto das suas decisões (Viktor Frankl, 1905–1997). A maior glória em 

viver não está em jamais cair, mas em nos levantarmos cada vez que caímos (Nelson Mandela, 

1918–2013). 

Ortopensatologia: – “Resiliência. Toda consciência pode adquirir uma resiliência ra-

cionalmente elástica por meio da interassistencialidade cosmoética”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os patopensenes; a pato-

pensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os 

benignopensenes; a benignopensenidade; os interassistenciopensenes; a interassistenciopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a or-

topensenidade. 
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Fatologia: a resiliência enquanto processo; a superação do assédio moral; o fortaleci-

mento da autestima; o exercício interassistencial de profissão cosmoética; a atenção dirigida para  

a resolução de problemas; o preenchimento gradativo e permanente das lacunas de conhecimento;  

a insubmissão aos obstáculos considerados intransponíveis; a autogestão dos percalços e vicissi-

tudes; a adaptação às condições adversas; a manutenção do equilíbrio emocional; a persistência 

diante dos obstáculos extras; a continuidade dos trabalhos, quando fundamentados nos trafores;  

o bem-estar gerado pelas ultrapassagens dos obstáculos evolutivos; a capacidade de adaptação  

à nova condição existencial; a autoconscientização a respeito do objetivo de vida; o megafoco 

pessoal direcionado às práticas interassistenciais; o atendimento ao grupocarma familiar; os dife-

rentes percentuais de vínculo junto ao grupocarma familiar; o apoio dos amigos sinceros; os reen-

contros de destino; o ato de transpor situações adversas e inesperadas ego e grupocármicas; a per-

severança nas práticas interassistenciais cosmoéticas; a assunção da responsabilidade proexológi-

ca; o uso cosmoético dos autotrafores; o aprendizado a partir das novas experiências; a autodeter-

minação evolutiva; o aumento da complexificação dos problemas; a perseverança na trajetória 

evolutiva; a adaptação aos estudos e pesquisas em especialidade conscienciológica; a integração 

entre as áreas de estudo e pesquisas afins; a impossibilidade de unificar as programações de vida 

humana de diferentes conscins; a força intrapsíquica da conscin reperspectivadora da própria vida 

humana; a condição de reciclante existencial semperaprendente; o uso da criatividade visando  

a ultrapassagem das crises de crescimento; o espectro de necessidades dos reciclantes existenci-

ais; o Grecex enquanto alavancador proexológico dos reciclantes existenciais lúcidos; o planeja-

mento e cumprimento das metas para o reciclante existencial; a resiliência do intermissivista, en-

quanto pré-requisito para alcançar o estado de desperticidade; a aceleração da História Pessoal. 

 

Parafatologia: o desconforto pessoal nas vivências iniciais de isca autoconsciente; o es-

clarecimento às consciexes alimentadoras de vícios antifisiológicos; o autodidatismo energosso-

mático; o encaminhamento às consciexes do passado milenar; a autopacificação no contato com 

as consciexes bélicas; a autexperimentação do estado vibracional (EV) profilático; a intensifica-

ção e a qualificação das práticas de EV; a sustentação das práticas energéticas interassistenciais;  

a parceria com as consciexes amparadoras; a continuidade dos experimentos tenepessológicos di-

ários; os extrapolacionismos parapsíquicos predispondo novos aprendizados na interassistência;  

a crescente qualificação das autodesassins. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-recin; o sinergismo desassédio-lucidez;  

o sinergismo iscagem-desassim; o sinergismo intenção-cosmoética; o sinergismo da interassis-

tencialidade; o sinergismo reciclante existencial lúcido-amparador de função. 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio da autonomia da vontade;  

o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) atuante; o código de valores pes-

soais; o código pessoal de prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teática da interassistência mul-

tidimensional. 

Tecnologia: a técnica da assim; a técnica da desassim; a técnica da tenepes; as técnicas 

projetivas; as técnicas retrocognitivas. 

Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o labora-

tório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimen-

tologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório consciencioló-

gico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia;  
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o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da  Paradireitologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos halo da resiliência na trajetória evolutiva da conscin em evo-

lução. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo fortalecimento do amparo de função. 

Ciclologia: o ciclo do aprendizado evolutivo; o ciclo adaptação-readaptação; o ciclo 

assim-desassim; os ciclos recinológicos; o ciclo das autossuperações. 

Enumerologia: a resiliência do agente retrocognitor; a resiliência do proexista; a resi-

liência da isca interassistencial lúcida; a resiliência do conscienciômetra; a resiliência do tene-

pessista; a resiliência do consciencioterapeuta; a resiliência do ofiexista. 

Binomiologia: o binômio autesforço-autevolução; o binômio expansão energossomáti-

ca–ampliação interassistencial; o binômio extensibilidade das energias conscienciais (ECs)–au-

todidatismo interassistencial. 

Interaciologia: a interação antivitimização–resolução de problemas; a interação acal-

mia mental–diminuição do estresse; a interação criatividade–novas oportunidades; a dosificação 

dos percentuais de energia consciencial na interação com as consciexes bélicas, religiosas, mo-

nárquicas, cientistas. 

Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin. 

Trinomiologia: o trinômio enfrentar–ultrapassar o gargalo–fortalecer-se; o trinômio 

empenho-dedicação-autabsolutismo; o trinômio lucidez multidimensional–vida com qualidade– 

–assertividade. 

Polinomiologia: o polinômio autestima–criatividade–bom humor–autonomia evolutiva; 

o polinômio recéxis–recin–técnica da recéxis–compléxis–desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo foco nos problemas / investimento nas soluções;  

o antagonismo dinamismo intraconsciencial / adversidade na extraconsciencialidade; o antago-

nismo submissão / atuação cosmoética. 

Politicologia: a meritocracia; a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a proexo-

cracia; a evoluciocracia; a paracienciocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a gregariofilia; a reciclofilia; a autocriticofilia; a raciocinofilia;  

a energofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a ausência da descrenciofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da apriorismose. 

Maniologia: o fim da murismomania; a profilaxia contra a robexomania. 

Mitologia: o mito do dom recebido sem esforço. 

Holotecologia: a analiticoteca; a maturoteca; a traforoteca; a mentalsomatoteca; a expe-

rimentoteca; a metodoteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Adaptaciologia; a Voliciologia; a Crite-

riologia; a Autopriorologia; a Parafenomenologia; a Desassediologia; a Recinologia; a Coeren-

ciologia; a Taristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a isca humana lúcida; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o reciclante existencial resiliente; o acoplamentista; o agente retrocog-

nitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o compassageiro evolutivo; o conscienci-

ólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplólo-

go; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente;  o exemplarista; o tenepessista;  

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário. 
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Femininologia: a reciclante existencial resiliente; a acoplamentista; a agente retrocogni-

tora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a compassageira evolutiva; a conscienci-

óloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplóloga; 

a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a tenepessista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens resiliens; o Homo sapiens conscius; o Homo sapiens re-

cyclans; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens autampa-

rator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclante existencial resiliente jejuno = aquele dedicado a superar os 

malestares comuns no desenvolvimento da iscagem, eliminando as ressacas energéticas; reci-

clante existencial resiliente veterano = aquele dedicado a superar a interferência assediadora do 

assistido, preparando-se à experiência parapsíquica interassistencial do ataque paraterapêutico. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo; a cultura da Parapercepciologia. 

 

Caracterologia. Conforme a Observaciologia, eis, em ordem alfabética, 25 fatores rela-

cionados ao avanço do desempenho interassistencial do reciclante existencial resiliente, quando 

lúcido: 

01. Abertismo consciencial. 

02. Anticorrupção. 

03. Antidispersão. 

04. Auteficácia. 

05. Autesforço. 

06. Autestima. 

07. Autocoerência. 

08. Autoconfiança. 

09. Autocosmoética. 

10. Autocosmovisão. 

11. Autodesenvolvimento. 

12. Autodidatismo. 

13. Autodiscernimento. 

14. Autofortalecimento. 

15. Autoimperdoamento. 

16. Autolucidez. 

17. Automotivação. 

18. Autopositividade. 

19. Autorganização. 

20. Autossoerguimento. 

21. Autotrafores. 

22. Autotransformação. 

23. Autovitalidade. 

24. Criatividade. 

25. Higiene Consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reciclante existencial resiliente, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

03.  Ataque  paraterapêutico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Atilamento  interassistencial:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

06.  Automitridatismo:  Autoparaimunologia;  Homeostático. 

07.  Autoparapsiquismo  retificador:  Interreeducaciologia;  Neutro. 

08.  Autorresiliência  ao  estresse  evolutivo:  Autoimunologia;  Homeostático. 

09.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

10.  Binômio  resiliência-exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Campo  energético:  Energossomatologia;  Neutro. 

12.  Conscin  antivoliciolínica:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

13.  Cultura  da  resiliência:  Evoluciologia;  Neutro. 

14.  Infante  resiliente:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

O  RECICLANTE  EXISTENCIAL  RESILIENTE,  EXPERIMEN-
TANDO  DESAFIOS  INTERASSISTENCIAIS  CRESCENTES 

E  CONTÍNUOS,  SUPERA-OS  POR  INVESTIR  NO  DESEN-
VOLVIMENTO  IDEAL  DO  AUTODIDATISMO  ENERGÉTICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza a resiliência nas práticas interassisten-

ciais? Em caso afirmativo, quais têm sido os resultados dessas práticas? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Couto, Cirlene; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Des-

perticidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisores Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18 caps.; 
18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.; alf.; 21 

x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 101 a 105. 
2.  Daou, Dulce; Vontade: Consciência Inteira; revisores Equipe de Revisores da Editares; 288 p.; 6 seções; 

44 caps.; 23 E-mails; 226 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 1 seleção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia;  

3 tabs.; 21 websites; glos. 140 termos; 1 nota; 133 refs.; 17 webgrafias; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação 
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 201 a 205. 

3.  Lopes, Adriana; Sensos Evolutivos & Contrasensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodis-

cernimento quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguary; revisores Dayane Rossa; et al.; 640 p.; 3 seções 
44 caps.; 9 citações; 391 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 tabs.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; 

Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 149 a 163. 

4.  Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa; et 
al; 160 p; 25 E-mails; 58 enus; 1 foto; 1 filmografia; 22 websites; glos. 179 termos; 60 refs.; 1 anexo; alf; 21x 14 cm; br; 

Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 88 a 96. 

5.  Melillo, Aldo; & Ojeda, Elbio Néstor Suárez; Resiliência: Descobrindo as Próprias Fortalezas (Resiliên-
cia: Descubriendo las Proprias Fortalezas); trad. Valério Campos; 160 p.; 12 caps.; 163 refs.; 23 x 21 cm; br.; Artmed; 

Porto Alegre, RS; 2005; páginas 15 a 38. 

6.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 555. 

 

M. R. 
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R E C I C L O F I L I A  
( RE C I C L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A reciclofilia é a satisfação ou o empenho da consciência intra e extrafísica 

em realizar ciclos de autossuperações, remoção de travões, autodesassédios e aceleração do auto-

desempenho proexológico, a partir de reciclagens existenciais (recéxis) e reciclagens intraconsci-

enciais (recins), implantadas por vontade própria, fundamentadas no emprego da racionalidade  

e na teática da inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede do idioma Francês, cycle, derivado 

do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. 

Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição filia vem do idioma Grego, phílos, “amigo; 

querido; queredor; agradável”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Satisfação para reciclar. 2.  Interesse sistemático pela reciclagem.  

3.  Propensão à reciclagem. 4.  Abertismo à reciclagem. 5.  Autorreeducaciofilia. 6.  Autocons-

cienciometrofilia. 7.  Estudo da autodesassediofilia. 8.  Autevoluciofilia. 

Neologia. As duas expressões compostas minirreciclofilia e maxirreciclofilia são neolo-

gismos técnicos da Reciclologia. 

Antonimologia: 1.  Reciclofobia. 2.  Desvio das reciclagens. 3.  Autevoluciofobia. 

4.  Autassediomania. 5.  Autocorrupciomania. 

Estrangeirismologia: o well being cosmoético; o rapport com os amparadores de fun-

ção; a apex mentis em prol da interassistencialidade na tenepes; o strong profile evolutivo; o fee-

ling quanto à integração ao mecanismo do fluxo cósmico; o attachment evolutivo; o investimento 

no upgrade intraconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intra e extraconscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclofilia; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os ne-

xopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; as extrapolações 

pensênicas; a reciclagem holopensênica pessoal. 

 

Fatologia: as reciclagens prazerosas; a motivação pessoal para realizar a proéxis, gera-

dora de reciclagens; a autoviragem existencial decorrente da docência em Conscienciologia; a re-

céxis por meio da recuperação da saúde física, estimulando correções de rota evolutiva; a ordena-

ção do ambiente residencial, favorecendo a expansão das energias conscienciais; a retirada dos 

bagulhos energéticos da base física pessoal, predispondo futuras recins; o auxílio da pessoa es-

pecializada na manutenção da higienização da base intrafísica ou sustentação das recéxis 

intramuros; a retomada da produtividade útil; o voluntariado ativo; a ampliação do holopensene 

proexológico; a continuidade das autopesquisas; a qualificação pessoal para investir na ela-

boração das gescons pessoais;a ampliação do rendimento evolutivo; as vivências na condição de 

conscin-cobaia e de evoluciente desencadeadoras de reciclagens circunstanciais; a diminuição das 

queixas como aferidor da eficiência das reciclagens realizadas; o abandono da condição de 

autovitimização; a motivação para as renovações contínuas da vida; as reciclagens urgentes; a re-

ciclagem mentalsomática; a reciclagem dos autovalores anacrônicos; as mudanças para melhor;  

a reversão existencial. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as práticas interas-

sistenciais da tenepes orientando renovações intraconscienciais; o aproveitamento dos insights 

emitidos pelos amparadores; o aumento progressivo da lucidez parapsíquica; o investimento na 

concretização das reciclagens planejadas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo pensamento-ação; o sinergismo autopesquisa–laborato-

rio conscienciológico; o sinergismo abertismo consciencial–autoconscienciometria; o sinergismo 

interassistência-tenepes; o sinergismo compassageiros evolutivos afinizados–amparadores de fun-

ção atuantes. 

Principiologia: o princípio da auteducação evolutiva; o princípio dos paradeveres in-

termissivos; o princípio da descrença. 

Codigologia: o investimento na ampliação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria da recuperação das unidades 

de lucidez (cons). 

Tecnologia: a técnica do conscienciograma; a técnica da desassim; as técnicas paradi-

dáticas utilizadas pelos amparadores; a técnica da invéxis; a técnica da recin; a técnica da recé-

xis; a técnica da reciclogenia; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; 

o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Evolucio-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio In-

visível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível dos Evoluci-

ólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colé-

gio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos das recéxis e recins na profilaxia da automimese nociva 

ao autorrevezamento multiexistencial; os efeitos  o ônus  o “não”; os efeitos evolutivos dos 

bônus das reciclagens; os efeitos do autodidatismo nas reciclagens; o holopensene das megaeu-

forizações como efeito das autorreciclagens exitosas. 

Neossinapsologia: as neossinapses criadas pela alteração da vida para melhor; as neos-

sinapses advindas da autossuperação de condições regressivas e baratrosféricas. 

Ciclologia: o ciclo estagnação-transformação; o ciclo mudança pessoal–senso de reali-

zação. 

Enumerologia: a motivação para autorreciclagem; o abandono da autovitimização; a sa-

tisfação pela autotransformação; a gratificação pela autorreeducação; a recompensa do autoinves-

timento energético; a atualização da autoimagem consciencial; a fixação de neopatamar autevo-

lutivo. 

Binomiologia: o binômio eficiência-eficácia; o binômio êxito-prosperidade; o binômio 

planejamento-desempenho; o binômio verpon-gescon. 

Interaciologia: a interação reeducação parapsíquica–autodidatismo; a interação autatilamento-

autorreciclagem. 

Crescendologia: o crescendo automimese dispensável–recéxis–recin–reciclogenia. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer para novas reciclagens; o tri-

nômio bons pensamentos–bons sentimentos–boas energias conscienciais; o trinômio Curso Inter-

missivo–reciclagens–compléxis. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-anotação-autorreciclagem-publicação. 

Antagonismologia: o antagonismo dogmatismo religioso / autopesquisa consciencioló-

gica; o antagonismo autoconflitividade / autopacificação; o antagonismo autocorrupção / autos-

superação de trafares; o antagonismo porão consciencial / recuperação de cons; o antagonismo 
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boletim de ocorrências / Ficha Evolutiva Pessoal; o antagonismo manipulação interconsciencial 

/ respeito aos direitos conscienciais. 

Paradoxologia: o paradoxo do ir devagar e sempre ser capaz de acelerar a história 

pessoal. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a reciclofilia. 

Fobiologia: a reciclofobia. 

Sindromologia: a reconquista do bem-estar com a superação da síndrome de abstinência 

da Baratrosfera; o combate à síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a neutralização da fracassomania. 

Holotecologia: a recicloteca; a administroteca; a ciencioteca; a intermissioteca; a inve-

xoteca; a parapsicoteca; a proexoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Reciclologia; a Autodiscernimentologia; a Energossomatologia; 

a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Parapedagogiologia; a Parapercepciologia; a Racioci-

nologia; a Recexologia; a Reeducaciologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o administrador da proéxis; o amparador intrafísico; 

o agente esclarecedor; o atilado interdimensional; o autodidata; o autor; o compassageiro 

evolutivo; o epicon lúcido; o estrategista evolutivo; o evoluciente; o gestor da autevolução; o ho-

mem ativo; o homem-cobaia; o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;  

o orientador de destino; o paracientista; o parapercepciologista; o macrossômata; o pré-serenão 

vulgar; o proexista; o proexólogo; o professor; o projetor consciente; o reciclante existencial;  

o retomador de tarefa; o tenepessista; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; 

o voluntário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a administradora da proéxis; a amparadora intrafísica; 

a agente esclarecedora; a atilada interdimensional; a autodidata; a autora; a compassageira 

evolutiva; a epicon lúcida; a estrategista evolutiva; a evoluciente; a gestora da autevolução;  

a mulher ativa; a mulher-cobaia; a inversora existencial; a intelectual; a maxidissidente 

ideológica; a orientadora de destino; a paracientista; a parapercepciologista; a pré-serenona vul-

gar; a proexista; a macrossômata; a proexóloga; a professora; a projetora consciente; a reciclante 

existencial; a retomadora de tarefa, a tenepessista; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga;  

a verbetógrafa; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens rationabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreciclofilia = o desenvolvimento prazeroso do autodomínio do esta-

do vibracional; maxirreciclofilia = a sensação de gratificação nas recomposições grupocármicas. 

 

Culturologia: a cultura de dedicar-se à autevolução. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem alfabética, pelo menos 4 mo-

dalidades de vivências pessoais indispensáveis às recéxis e às recins: 
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1.  Autodidatismo. O investimento no estudo diversificado, porém objetivo, permite cri-

ar novas sinapses e preencher as lacunas do autoconhecimento. O investimento no autodidatismo 

sempre requer expansão. 

2.  Bioenergética. A busca da autossuficiência bioenergética possibilita a profilaxia ho-

lossomática e promove práticas interassistenciais mais desafiadoras. 

3.  Cosmoética. O autaperfeiçoamento do Código Pessoal de Cosmoética desencadeia  

a implantação de ciclos de reciclagens significativas. 

4.  Tenepessismo. A apreensão das técnicas paradidáticas utilizadas pelo amparador nas 

práticas da tenepes propicia flashes dos bastidores da interassistencialidade, predispondo o tene-

pessista à aquisição de novas formas de interpretar os fatos do cotidiano. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclofilia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02. Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

03. Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

04. Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05. Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

06. Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07. Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08. Neopadrão:  Sociologia;  Neutro. 

09. Omnidepuração:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

10. Poder  da  verdade:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11. Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

12. Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

13. Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14. Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

15. Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  RECICLOFILIA  DINAMIZA  A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL, 
POTENCIALIZANDO  A  IDENTIFICAÇÃO  E  A  CONSECUÇÃO 
DAS  TAREFAS  PROEXOLÓGICAS,  REPERCUTINDO  INTE-

RASSISTENCIALMENTE  NO  SALDO  DA  FICHA  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia ciclos de reciclagem existencial e intra-

consciencial? Aproveita ao máximo essas experiências? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Appolinário, Fabio; Dicionário de Metodologia Científica: Um Guia para a Produção do Conhecimento 

Científico; apres. Prof. Manuel José Nunes Pinto; 300 p.; 28 esquemas; 9 fórmulas; 6 gráfs.; 36 tabs.; glos. 686 termos; 24 

x 17 cm; br.; Atlas; São Paulo, SP; 2004; páginas 150 a 155. 

2.  Cabral, Álvaro; & Nick, Eva; Dicionário Técnico de Psicologia; 410 p.; 19,5 x 13 cm; br.; 13ª Ed.; 
Cultrix; São Paulo, SP; S. D.; páginas 269 e 270. 

3.  Stallard, Paul; Bons Pensamentos – Bons Sentimentos; 206 p.; 25 x 18 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 

2004; páginas 53 e 54. 
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4.  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 112 a 132. 

 

M. R. 
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R E C I C L O G E N I A  
( A U T O R R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reciclogenia é a condição existencial promovida e mantida pela conscin 

lúcida, objetivando a reciclagem intra e extraconsciencial, por meio de alguma categoria de virada 

evolutiva, cosmoética e prioritária, no âmbito do autodiscernimento máximo no momento evolu-

tivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; 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 genia vem do idioma Grego, génos, “raça; tronco; família; ori-

gem; descendência”. 

Sinonimologia: 1.  Recexogenia. 2.  Soerguimentogenia. 

Neologia. O vocábulo reciclogenia e as duas expressões compostas reciclogenia humana 

e reciclogenia parapsíquica são neologismos técnicos da Autorrecexologia. 

Antonimologia: 1.  Mesmexologia. 2.  Marasmologia. 

Estrangeirismologia: o Recexarium; a neoperformance. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intra e extraconscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclogenia; os neopensenes; a neopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; a autorganização; os propulsores da vontade (Voliciologia);  

a condição do autoimperdoador (Autodefinologia); a autossuperação evolutiva (Evoluciologia). 

 

Fatologia: a reciclogenia; a razão promotora da vida evolutiva; o motor da virada evolu-

tiva; a natureza da reciclagem; a razão da renovação; o detonador da autorreciclagem; a automoti-

vação da recéxis; o fator desencadeante da recin; a natureza do estímulo para a renovação;  

o exemplo lendário da Fênix; os diferentes ritmos impostos à autevolução; as diversas amplitudes, 

extensão e profundidade, da renovação autoimposta. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Etologia-Evoluciologia; o sinergismo recin-recéxis. 

Principiologia: o princípio diretor da consciência; o princípio do dinamismo evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade evolutiva. 

Tecnologia: a técnica pessoal de renovação evolutiva; as técnicas conscienciológicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

proéxis; o laboratório conscienciológico da recéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Inversores 

Existenciais. 
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Efeitologia: o efeito halo das neoideias; o efeito gratificante da autorrecin como impor-

tante motivador da reciclogenia. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autorrecin. 

Ciclologia: o ciclo existencial infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo 

preparação-ação-manutenção. 

Enumerologia: as autorreciclagens naturais inerentes à vida intrafísica (faixas etárias, 

mudanças culturais); as autorreciclagens artificiais estimuladas pelos avanços tecnológicos; as 

autorreciclagens espontâneas resultantes da autexperiência acumulada; as autorreciclagens hete-

roinduzidas pelas adversidades; as autorreciclagens autoinduzidas pela autoconscientização sobre 

o melhor; as autorreciclagens avançadas derivadas da aplicação de neoverpons; as autorrecicla-

gens antecipadas impulsionadas pela evoluciofilia. 

Binomiologia: o binômio custo-benefício; o binômio da crise de crescimento transtorno 

temporário–benefício permanente; o binômio esforço-satisfação. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade. 

Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio recéxis-invéxis- 

-recin; o trinômio vontade-intenção-autorganização. 

Antagonismologia: o antagonismo tradição / renovação; o antagonismo reciclante exis-

tencial / paralisado evolutivo. 

Paradoxologia: os paradoxos culturais. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: as leis evolutivas; a lei do transformismo. 

Filiologia: a recexofilia; a neofilia; a evoluciofilia. 

Mitologia: a anulação do mito da irregenerabilidade consciencial. 

Holotecologia: a recexoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca;  

a consciencioteca; a cognoteca; a experimentoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Auto-

discernimentologia; a Intencionologia; a Autocriteriologia; a Invexologia; a Intrafisicologia; a Ex-

perimentologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciência evolutivamente proativa; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens genitor; o Homo sapiens recyclator; o Homo sapiens re-

cyclans; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens autoeducatus; o Homo sapiens functionalis; 

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens neophilicus;  

o Homo sapiens autodeterminatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclogenia humana = a de origem intrafísica, natural, desta dimensão; 

reciclogenia parapsíquica = a de origem extrafísica, parapsíquica. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Autorrecexologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autorrecexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

7 categorias de produtos gerados pela reciclogenia das conscins lúcidas: 

1.  Ideologia: a mudança evolutiva do posicionamento político do ex-religioso tornado 

professor universitário e praticante da tenepes. 

2.  Interassistência: a melhoria da interassistencialidade do praticante da tacon primária 

tornado exemplificador da tares evoluída. 

3.  Pacificação: a viragem existencial do ex-militar tornado profissional fora da caserna 

e pacifista cosmoético assistencial. 

4.  Profissão: o renascimento profissional do ex-marginal da pirataria tornado professor 

de Matemática, cidadão probo, exemplar. 

5.  Reciclagem: a autorreciclagem do jovem ex-inversor alienado tornado adulto reci-

clante existencial cosmoético. 

6.  Retomada: a renovação do ex-minidissidente ideológico tornado retomador de tarefa 

evolutiva no universo da Conscienciologia. 

7.  Viragem: o exemplo de auteficácia do ex-operário tornado autor intelectual de livro 

publicado esclarecedor. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reciclogenia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

12.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 
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A  CONDIÇÃO  DA  RECICLOGENIA,  OU  DA  VIRADA  EVO-
LUTIVA,  COSMOÉTICA  E  PRIORITÁRIA,  ENVOLVE  ALTO  

PERCENTUAL  DOS  COMPONENTES  DA  HUMANIDADE,  
HOMENS  E  MULHERES,  NESTE  TERCEIRO  MILÊNIO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já chegou a vivenciar a reciclogenia? De qual 

natureza? 
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R E C I C L O P E N S E N E  
( P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reciclopensene (reciclo + pen + sen + ene) é o pensene capaz de susten-

tar a reperspectivação autoconsciente da vida humana da conscin, homem ou mulher, autodispos-

ta às mudanças evolutivas, mantendo valores cosmoéticos e universalistas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação; oposição; rejeição”. O termo ciclo procede do idioma Fran-

cês, cycle, derivado do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, 

“círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo pensamento provém do idioma La-

tim, pensare, “pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar; meditar”. Surgiu 

no Século XIII. A palavra sentimento vem do mesmo idioma Latim, sentimentum, através do idio-

ma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de receber as impressões físicas; sensação; conhe-

cimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva; emoção; opinião; bom sen-

so”. Apareceu no Século XIV. O termo energia provém do idioma Francês, énergie, derivado do 

idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, “força em ação”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Pensene da reciclagem existencial. 2.  Pensene da mudança evoluti-

va. 3.  Pensene do redirecionamento da vida. 4.  Pensene da ascensão da maturidade. 

Neologia. O vocábulo reciclopensene e as duas expressões compostas reciclopensene 

varejista e reciclopensene atacadista são neologismos técnicos da Pensenologia. 

Antonimologia: 1.  Repensene. 2.  Batopensene. 3.  Ociopensene. 4.  Pensene da estag-

nação evolutiva. 5.  Minipensene. 6.  Paleopensene. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reciclagem existencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Repensenize-

mos os autopensenes. 

Ortopensatologia: – “Pensenidade. A evolução consciencial lúcida implica no domí-

nio e vivência dos autopensenes positivos, não existindo outra opção para isso”. 

Reciclopensene. O reciclopensene é a unidade de medida da reciclagem existencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; o reciclopensene; a reciclopense-

nidade; o reciclopensene pessoal; o holopensene da Autexperimentologia; o holopensene interas-

sistencial; o holopensene do autenfretamento; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evolucio-

pensenes; a evoluciopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os praxipensenes;  

a praxipensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os raciopensenes; a raciopensenidade; 

os energopensenes; a energopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; a flexibilidade pensênica; o holopensene da reciclagem existencial. 

 

Fatologia: a reciclagem de valores pessoais; a identificação do caminho equivocado;  

a renúncia aos ganhos antievolutivos; a determinação promotora da virada evolutiva; o planeja-

mento e o foco evolutivo; as novas priorizações; o abertismo consciencial; a renovação de diretri-

zes existenciais; a predisposição às transformações pessoais; a maxidissidência ideológica; o im-

pacto de novas realidades conscienciais impulsionador de renovações; o upgrade da autocrítica;  

a revisão da autoimagem; a recuperação de cons; a exclusão de pensamentos cronicificados; a re-

flexão objetivando acertos; as anotações ideativas indicando as próximas reciclagens; a sustenta-
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ção do posicionamento cosmoético; a reeducação das emoções; o reconhecimento da interassis-

tência; o autodiscernimento sobre os fatos; as neoideias; a consolidação da cognição otimista; as 

atualizações autoconscienciais; a emoção estagnadora da proéxis; a prática de novo modus ope-

randi; a recognição dos aportes mesológicos vigentes; os irrestritos pensamentos de aprendizado; 

a descoberta de níveis de lucidez; o ajustamento pessoal ao grupo evolutivo; a ampliação dos li-

mites pessoais; o descortínio dos trafores; a assunção do Curso Intermissivo (CI). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autocorreção pa-

rapsíquica; a mudança de companhias extrafísicas; a amparabilidade; a sustentabilidade energéti-

ca; as projeções conscienciais lúcidas (PL); a atenção às neoparapercepções energéticas; a identi-

ficação de sinalética energética parapsíquica pessoal; o desbloqueio do coronochacra; o rompimen-

to de vampirizações interconscienciais; os extrapolacionismos parapsíquicos apontando o avanço 

evolutivo; a tenepes sendo referência de reciclagem parapsíquica interassistencial; as sincronici-

dades confirmando os avanços proexológicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo decisão-mudança; o sinergismo abertismo-amparabili-

dade; o sinergismo autossinceridade-reciclagens; o sinergismo proatividade-receptividade; o si-

nergismo mudança de pensamento–mudança do comportamento; o sinergismo autocognição-or-

todecisão; o sinergismo dos acertos. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP) sustentando os pensenes 

reciclogênicos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da autocrítica cosmoéti-

ca; o princípio da retilinearidade da pensenização; o princípio da teática; o princípio “se algo 

não é  om não a ianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: o reajuste do código de valores pessoais; a elaboração do código pessoal 

de Cosmoética (CPC); o código de prioridades pessoais. 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da autocoerência; a teoria 

das escolhas racionais; a teoria da autorganização; a invalidação da teoria da robéxis; a teoria 

da reciclagem consciencial. 

Tecnologia: a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; as técnicas da 

Consciencioterapia; as técnicas conscienciométricas; a técnica da reciclagem existencial (recé-

xis); a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica do agendamento da autopensenização; 

a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da tenepes; a técnica da checagem pensênica. 

Voluntariologia: a convivialidade sadia e interassistencial favorecendo a reciclopenseni-

dade no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da di-

ferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticolo-

gia. 

Efeitologia: o alcance do efeito halo dos neopensenes; o efeito da qualificação das ener-

gias; o efeito do reajuste das emoções; o efeito da correção da rota evolutiva; o efeito do reali-

nhamento da proéxis; o efeito da consolidação da autoconfiança; o efeito do amparo extrafísico;  

o efeito fênix. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas autorrenovações; as neossinapses ori-

undas das reciclagens intraconscienciais; a tares proporcionando neossinapses; a constância na 

criação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo das neoideias retificadoras; o ciclo de reciclagem dos valores pesso-

ais; o rompimento do ciclo das interprisões grupocármicas; a extinção do ciclo vicioso; o ciclo 

aprendiz-professor; o ciclo dos neopensenes induzindo a novas atividades; o ciclo autesforço-au-

toquestionamento-autorreflexão-autorretificação. 
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Enumerologia: a reeducação pensênica; a linearidade pensênica; a renovação pensêni-

ca; a cosmoeticidade pensênica; a higienização pensênica; a criticidade pensênica; a reciclogenia 

pensênica.   

Binomiologia: o binômio recin-recéxis; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio 

planejamento-consecução; o binômio vontade-incorrupção; o binômio autoimperdoamento-hete-

roperdoamento; o binômio autorreflexão-acerto; o binômio crise de crescimento–autenfrenta-

mento; o binômio autocompreensão-heterocompreensão; o binômio autorganização-autodisci-

plina. 

Interaciologia: a interação pensene–reciclagem existencial; a interação neoconhecimen-

to-neoações; a interação intermissivista-amparador; a interação planejamento–fluxo da proéxis. 

Crescendologia: o crescendo parapsiquismo dogmático–parapsiquismo lúcido; o cres-

cendo tacon-tares; o crescendo erro-correção; o crescendo autocrítica-autorresponsabilidade;  

o crescendo antivitimização-autoconfiança; o crescendo egocarma-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio neofilia–abertismo consciencial–alargamento da cosmovisão; 

o trinômio reciclopensene-ortopensene-desperticidade; o trinômio reciclagem cognitiva–neopense-

nidade–reconciliação cósmica; o trinômio autoquestionamento-autodesassédio-heterodesassédio. 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento-empatia-interassistência-megafraternidade;  

o polinômio neoleituras-neoanálises-neoargurmentações-neoverpons. 

Antagonismologia: o antagonismo neofilia / apriorismose; o antagonismo guia amau-

rótico / amparador; o antagonismo imaturidade autovitimizadora / holomaturidade; o antagonis-

mo indiferença / megafraternidade; o antagonismo interiorose / cosmointegração; o antagonismo 

egocentrismo / retribuição. 

Paradoxologia: o paradoxo de o recolhimento íntimo decorrente da reavaliação de con-

ceitos e compromissos anacrônicos poder parecer, à Socin, aparente retrocesso da conscin reci-

clante. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a pro-

exocracia; a assistenciocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a superação da lei do menor esforço; a lei de ação e reação; a prática da lei 

do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a autopesquisofilia; a pensenofilia; a cognicio-

filia; a criticofilia; a recexofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a evoluciofobia; a hipengiofobia; a tropofobia; a fronemofobia; 

cacorrafiofobia; a cainofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a ultrapassagem da 

síndrome da apriorismose; o descarte da síndrome da interiorose; a esquiva da síndrome do im-

postor; a evitação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania do automatismo; a egomania; a mania de empurrar as autorrecicla-

gens com a barriga; a fracassomania; a mania da terceirização das responsabilidades; a megalo-

mania; a sofomania. 

Mitologia: o descarte do mito da irregenerabilidade consciencial. 

Holotecologia: a recexoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a experimentoteca; a auto-

cognoteca; a volicioteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Pensenologia; a Autorrecexologia; a Autopensenologia; a Ener-

gossomatologia; a Psicossomatologia; a Autopesquisologia; a Autopriorologia; a Cosmoeticolo-

gia; a Holomaturologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin reciclogênica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; a conscin autopesquisadora; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o reciclante existencial; o inversor existencial; o intermissivista; o consci-

enciólogo, o proexista, o tenepessista, o completista; o exemplarista; o voluntário; o projetor consci-
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ente; o parapercepciologista; o pesquisador; o duplista; o conscienciômetra; o autodecisor; o reedu-

cador; o evoluciente; o comunicólogo; o conviviólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o homem de 

ação; o proexista; o pré-serenão vulgar; o intelectual; o escritor; o ofiexista; o evoluciólogo; o te-

leguiado autocrítico; o macrossômata. 

 

Femininologia: a reciclante existencial; a inversora existencial; a intermissivista; a cons-

ciencióloga; a proexista; a tenepessista; a completista; a exemplarista; a voluntária; a projetora 

consciente; a parapercepciologista; a pesquisadora; a duplista;  a conscienciômetra; a autodeciso-

ra; a reeducadora; a evoluciente; a comunicóloga; a convivióloga; a tertuliana; a teletertuliana;  

a mulher de ação; a proexista; a pré-serenona vulgar; a intelectual; a escritora; a ofiexista; a evo-

lucióloga; a teleguiada autocrítica; a macrossômata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens 

recyclator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autolu-

cidus; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens acti-

vus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autopensenevolutus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reciclopensene varejista = aquele desencadeador de mudança para me-

lhor de determinada rotina da conscin; reciclopensene atacadista = aquele facilitador da consecu-

ção da proéxis e do alcance do completismo existencial. 

 

Culturologia: a superação da cultura do comodismo; a cultura da Recexologia; a cultu-

ra da autonomia consciencial; a cultura da autevolução; a cultura do domínio energético; a cul-

tura da holomaturidade. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Pesquisologia, eis, por exemplo, listados em ordem didática,  

5 tipos de renovações básicas passíveis à conscin predisposta a manter o reciclopensene: 

1.  Somática: valorização cosmoética do soma, sendo veículo de manifestação intrafísica 

indispensável ao cumprimento da proéxis. 

2.  Psicossomática: reeducação das emoções exacerbadas ou reprimidas.  

3.  Energossomática: manutenção do próprio energossoma sadio e avaliação das energi-

as dos demais.  

4.  Mentalsomática: investimento no desenvolvimento da erudição pessoal. 

5.  Parapsíquica: a constatação da multidimensionalidade a qualquer hora da vida intra-

física. 

 

Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 10 características pessoais resultantes do reciclopensene: 

01.  Antiansiosismo: a ausência de atropelos anticosmoéticos. 

02.  Anticonflitividade: a autoconfiança ajudando na convivialidade pacífica. 

03.  Autodisposição: a conquista da saúde somática e renovações intraconscienciais. 

04.  Autorresponsabilidade: o reconhecimento e aplicação das capacidades evolutivas. 

05.  Criticidade: a teática do princípio da descrença (PD). 

06.  Evolutividade: as guinadas evolutivas evidentes. 

07.  Intencionalidade: a qualificação incessante das intenções pessoais. 

08.  Interassistencialidade: a priorização da assistência em detrimento do egão. 

09.  Perdoabilidade: o exercício do perdão e da compreensão megafraterna diante dos 

diversos níveis evolutivos, entre conscins e consciexes.  

10.  Positivismo realista: os pensamentos otimistas sustentadores do aprendizado sem 

vitimização.  
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reciclopensene, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático.  

02.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

03.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

04.  Autopensene  prioritário:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autopensenometria:  Autopensenologia;  Neutro. 

06.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

07.  Autorreestruturação  pensênica:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Autorreflexão  conquistada:  Neopensenologia;  Homeostático. 

09.  Correção  de  rota:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

10.  Irresistibilidade  holopensênica  evolutiva:  Holopensenologia;  Homeostático. 

11.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

12.  Mudança  holopensênica:  Recexologia;  Neutro. 

13.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

14.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  DA  RECICLOPENSENIDADE  DIRECIONA   
A  CONSCIÊNCIA  AOS  ACERTOS  EVOLUTIVOS,  AMPLI-

ANDO  O  AUTOCONHECIMENTO  E  A  AUTOPRIORIZAÇÃO  

PROEXOLÓGICA  RUMO  À  CONQUISTA  DO  COMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue identificar reciclopensenes na autopen-

senização de modo continuado? Está, de fato, priorizando a alteração da própria vida humana pa-

ra melhor? 
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termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; página 300. 

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 Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 388, 389 e 682 a 687. 

 

B. B. S. 
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R E C I N  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia.  A recin é a reciclagem intraconsciencial ou a renovação cerebral da cons-

ciência humana (conscin) através da criação de neossinapses ou conexões interneuronais (neuró-

glias) capazes de permitir o ajuste da programação existencial (proéxis), a consecução da recicla-

gem existencial (recéxis), a inversão existencial (invéxis), a aquisição de neoideias, neopensenes, 

hiperpensenes e outras conquistas neofílicas da pessoa lúcida motivada. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso, retorno, recuo; repe-

tição, 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 prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no in-

tervalo de”. O vocábulo consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to 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.  Reciclagem intraconsciencial. 2.  Reforma cosmoética íntima. 3.  Trans-

formação fundamental de caráter. 4.  Metanoia. 

Neologia. Os 3 vocábulos recin, minirrecin e megarrecin são neologismos técnicos da 

Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Mesmexologia intraconsciencial. 2.  Marasmologia evolutiva pes-

soal. 3.  Conservadorismo; conservantismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Unidade. A recin é a unidade de medida da autocientificidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensenes pessoal da autossuperação; o fundamento da reforma da 

autopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a recin; a recin dinâmica; a recin espontânea; a recin imposta; a reciclagem 

intraconsciencial propriamente dita; a reciclagem implícita; a autocatálise evolutiva; o porão 

consciencial do adulto, homem ou mulher; os megatrafares; os absurdos cosmoéticos; a cura da 

contravenção; o caminho do aproveitamento maior da vida humana crítica da atualidade (Século 

XXI); a autorganização; a recin eficaz faz a conscin lúcida abaixar a cabeça, pôr a mão na cons-

ciência, dar o braço para torcer, cair em si e fazer a mea culpa; os propulsores da vontade (Voli-

ciologia); a condição do autoimperdoador (Autodefinologia); a autossuperação evolutiva (Evolu-

ciologia). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial (Energossomatologia). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio crise-crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio recéxis-invéxis-recin. 
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Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossu-

peração. 

Antagonismologia: o antagonismo reciclante existencial / paralítico evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a recexoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca;  

a consciencioteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Invexologia; a Cosmoeticologia; a Intencionolo-

gia; a Autodeterminologia; a Autopesquisologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a reciclante existencial; a inversora existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens 

lucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens voliti-

vus; o Homo sapiens operator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrecin = a troca do minitrafar pelo minitrafor; megarrecin = a troca 

do megatrafar pelo megatrafor, no caso, constituindo, a partir daí, o materpensene da consciência. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Autorrecexologia. 

 

Caracterologia. Considerando a Parassociologia, as conscins, vistas pelas consciexes 

evoluídas, se dividem em duas categorias: 

1.  Lúcidas: a minoria das consciências com inteligência evolutiva e empenhadas na au-

tovivência da reciclagem intraconsciencial. 

2.  Ignorantes: as ainda desconhecedoras da existência da inteligência evolutiva e até 

das reciclagens intraconscienciais, a maioria. 

 

Maturidade. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, é necessário maturidade, autodis-

cernimento e análise acurada para não se esperar algum salto significativo – ou mutação intra-

consciencial decisiva – na condição pessoal de alguém ao aportar à Conscienciologia, no caso, 

buscando evitar falsas expectativas em torno da própria reciclagem, ou recin, exigindo desenvol-

vimento de neossinapses, mudança drástica de hábitos sadios e alterações, não raro, profundas das 

rotinas úteis. Tais transformações exigem períodos específicos de tempo (Cronêmica). 

Transição. De acordo com a Holomaturologia, é inteligente pensenizarmos de modo po-

sitivo e mantermos esperanças quanto à renovação íntima de alguém, contudo, sejamos realistas, 

não é eficaz misturar realidades, a partir de entusiasmos infantis, em qualquer processo de transi-

ção evolutiva de alguma consciência humana, sempre complexa, com holobiografia de milênios, 

e dependente da História Pessoal (Holobiografologia). 

Repercussões. No contexto da Extrafisicologia, os amparadores extrafísicos e até mes-

mo os evoluciólogos estão sempre, multidimensionalmente, por trás de qualquer processo de re-

novação intraconsciencial avançado, gerador de múltiplas repercussões no grupo evolutivo,  

o qual, não raro, resultou de longas tratativas, esclarecimentos e entendimentos extrafísicos en-

volvendo até as maxiproéxis. 
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Minipeça. A partir da Interassistenciologia, busquemos cumprir a parte de minipeça 

dentro do maximecanismo interconsciencial assistencial, contudo, cônscios quanto ao resultado fi-

nal do empreendimento não dependente tão somente de alguém do grupo evolutivo e, sim, da 

própria pessoa sob processo de reciclagem. 

Ciência. Dentro do universo da Evoluciologia, ajudar a maturidade dos outros exige, pri-

meiro, a maturidade íntima do assistente, homem ou mulher. Assim podemos colaborar melhor 

com a implantação realista da Ciência das Ciências, em bases multidimensionais, a Consciencio-

logia. 

Autocrítica. Pela Conscienciometrologia, toda recin exige a autocrítica da consciência en-

frentando autavaliações multifacetadas de efeitos fisiológicos e parafisiológicos, com repercussões 

pelos múltiplos setores da existência. 

Invéxis. Na Invexologia, toda inversão existencial começa pela recin, não raro, a primei-

ra na vida da conscin jovem, lúcida, rapaz ou moça. 

Recéxis. No âmbito da Recexologia, toda reciclagem existencial começa também pela 

recin ao modo de alicerce e embasamento para as outras reciclagens periódicas e permanentes. 

Quanto mais lúcida seja a consciência, mais frequentes são as múltiplas reciclagens nas automani-

festações. 

Autoconsciencialidade. Na análise da Holomaturologia, a recin, envolvendo a recéxis 

ou mesmo a invéxis, faculta à conscin a obtenção da maturidade conscienciológica ou mentalso-

mática, a mais rara, alcançada, em geral, depois da maturidade biológica, orgânica ou somática, 

comum, e da maturidade mental, cortical ou psíquica, escassa. Imposta observa os estágios matu-

rológicos. 

Proéxis. Conforme as bases da Proexologia, a maioria das conscins, quando já dispõe de 

programação existencial definida, começa a fase da consecução com a reciclagem intraconscien-

cial (essência, essencialidade, inner, innermost). 

Cosmoeticologia. No contexto da Conscienciocentrologia, a recin influi poderosamente 

sobre a competência dos líderes da Empresa Conscienciológica quanto à Cosmoeticologia e ener-

gias conscienciais (ECs). 

Facilitação. É consenso em Consciencioterapia, o fato de a conscin enferma ou carente, 

quando predisposta melhor à recin, ser evoluciente mais fácil de interação e tratamento, apontan-

do também melhor prognóstico. 

Alerta. Na pesquisa da Paraprofilaxiologia, a recin coloca a pessoa mais alerta quanto 

às surpresas desagradáveis da existência intra e extrafísica, diminuindo a possibilidade de equívo-

cos, autenganos, erros crassos e omissões deficitárias. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recin ou reciclagem intraconsciencial, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

2.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

4.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

7.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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NÃO  EXISTE  CHEGADA  POR  ACASO  OU  ENCONTRO  

FORTUITO  ENTRE  A  CONSCIN  E  AS  VERDADES  RELATI-
VAS  DE  PONTA  DA  CONSCIENCIOLOGIA.  TODA  RECIN  

COMEÇA  POR  INTROSPECÇÃO  FUNDA  E  PROLONGADA. 
 

Questionologia. Você vem dinamizando a própria evolução através da recin? Desde 

quando? Quais as vitórias evolutivas alcançadas até aqui? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 41, 49, 112, 265, 296, 348, 388, 484, 537 e 597. 

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 213, 243, 282, 380, 404, 464, 467, 496, 

534, 609, 626, 751, 833, 1.039 e 1.100. 
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R E C I N    A U T O I M P O S T A  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recin autoimposta é a reciclagem intraconsciencial desencadeada pela 

autodecisão e autodeterminação da própria consciência, a partir de fato crítico vivenciado em cer-

to momento da vida intrafísica, com a finalidade de realizar o ajuste necessário à consecução da pro-

éxis, impulsionada pelos amparadores extrafísicos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re procede do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo provém do mesmo idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. O terceiro prefixo intra vem igualmente do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; 

no intervalo de”. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra impor procede 

do idioma Latim, imponere, “obrigar a; impor”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Recin autoinfligida. 2.  Recin autoimpositiva. 3.  Recin autodetermi-

nada. 4.  Reciclagem intraconsciencial autoprogramada. 

Neologia. As 3 expressões compostas recin autoimposta, recin autoimposta básica e re-

cin autoimposta avançada são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 1.  Recin espontânea. 2.  Recin natural. 3.  Recin não autoplanejada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas assumidas no Curso Intermissivo (CI). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Recexologia; o holopensene da força evolutiva 

cosmoética; os maxipensenes; a maxipensenidade; os neopensenes da recin prioritária; a neopen-

senidade; o holopensene pessoal do último Curso Intermissivo; as pensenizações íntegras do Pa-

radireito; o holopensene dos paradeveres intermissivos. 

 

Fatologia: a recin autoimposta; a atitude evolutiva levada de eito; a tomada de atitude 

sem medo de errar; as autorreflexões diante das escolhas evolutivas; a resolução dos autoconflitos 

diante das reciclagens; os aportes existenciais; as repercussões benéficas adquiridas durante as re-

ciclagens; o desafio de não se deter diante das dificuldades; o ato de não se intimidar diante de 

pensamento antagônico; as atitudes cosmoéticas no dia a dia; as reflexões durante a realização das 

recins; o aprimoramento da identidade proexológica; o ato de não pensar mal de si mesmo duran-

te as reciclagens intraconscienciais; o ato de fazer o melhor para todos sem esperar qualquer tipo 

de recompensa; o trabalho contínuo diante das recins; a valorização das pequenas reciclagens;  

a valorização dos trafores sem inflar o ego; o ato de assumir as atitudes evolutivas cosmoéticas 

diante do cenário de incertezas; o foco nas mudanças pessoais; a valorização das amizades raras; 

as atitudes cosmoéticas; a escuta ativa durante os resgates intra e extrafísico; o ato de pensar positi-

vamente; as priorizações proexológicas diante das adversidades intrafísicas; a visão de conjunto 

diante da interassistência; o aproveitamento das crises existenciais para a virada de mesa existen-

cial; a profilaxia das procrastinações evolutivas; a vontade inquebrantável superando a vontade 

convencional; as vitórias silenciosas pouco valorizadas; os devaneios esclarecendo o passado; as 

cláusulas pétreas da proéxis pessoal; o autempoderamento máximo no momento evolutivo através 

das recins iniciadas; a negociação cosmoética com credores do passado; o início da recin autoim-

posta no redirecionamento proexológico; as atitudes cosmoéticas fortalecendo as recins; o apro-

veitamento da recin autoimposta no redirecionamento da proéxis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os insights recebi-

dos durante a vigília física; as neoideias advindas no momento da tenepes; a paralucidez diante 

das interrelações; os parassentidos atuando a favor do autopesquisador; a lucidez quanto aos parafa-

tos do passado interferindo no presente; a autossuperação das parassituações críticas na aceleração 

pessoal; a hipótese dos marcos planejados no período intermissivo facilitando as reciclagens;  

o esbregue intermissivo, facilitador da autossuperação dos gargalos evolutivos; a lucidez quanto 

aos insights da retrossenha pessoal; os aportes existenciais planejados durante a intermissão. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo inteligência evolutiva (IE)–autevolução lúcida; o siner-

gismo das cláusulas pétreas da autoproéxis; o sinergismo dos resultados evolutivos; o sinergismo 

da recin-recéxis; o sinergismo recin autoimposta–amparabilidade. 

Principiologia: o princípio “se algo não presta, não presta mesmo, não a ianta fazer 

maquilagem”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio dos paradeveres intermis-

sivos; o princípio do Paradireito; o princípio de a evolução depender da própria consciência;  

o princípio da reciclagem intraconsciencial; o princípio do autoposicionamento na docência 

conscienciológica; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio universalis-

ta “fazer o  em sem olhar a quem”. 

Codigologia: o código das cláusulas pétreas; o código das prioridades evolutivas; a atua-

lização constante do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da recin autoimposta enquanto recurso evolutivo; a teoria do ciclo 

evolutivo; a teoria da recuperação de cons por meio das reciclagens intraconscienciais. 

Tecnologia: a técnica da recin; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica dos 

erros e acertos voltada à evolução pessoal. 

Voluntariologia: o voluntário da Conscienciologia fazendo o dever de casa; a docência 

conscienciológica trazendo ganhos evolutivos ao voluntário dedicado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana diuturna; as vivências do laboratório conscienciológico da 

Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito da retrossenha pessoal na aceleração da própria história; o efeito 

das recins no dia a dia; o efeito das pequenas recins para a realização das recins prioritárias; 

o efeito do fato crítico no desencadeamento de recins e recéxis; os efeitos das escolhas 

cosmoéticas; o efeito dos empreendimentos evolutivos enquanto facilitadores proexológicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses provocadas pela recin autoimposta; as neossinapses 

adquiridas através do conhecimento formal; as neossinapses adquiridas através dos aportes exis-

tenciais; as neossinapses adquiridas durante o Curso Intermissivo; as neossinapses adquiridas 

através da autossuperação do temperamento dispersivo. 

Ciclologia: o ciclo autopacificação–resolução de conflitos; o ciclo evolutivo da recicla-

gem continuada; o ciclo evolutivo pessoal e grupal; o ciclo da vontade inquebrantável no passo  

a passo evolutivo. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio indicadores proexológi-

cos pessoal–indicadores proexológicos grupais; o binômio erro-acerto no processo evolutivo;  

o binômio paradever–compromisso evolutivo; o binômio escolha evolutiva–recin autoimposta. 

Interaciologia: a interação amparador-amparando nas escolhas evolutivas; a interação 

lucidez-reciclagens. 

Crescendologia: o crescendo recin autoimposta–autoqualificação consciencial; o cres-

cendo da maturidade consciencial; o crescendo planejamento intermissivo–realização intrafísica 

cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio planejamento-lucidez-realização; o trinômio curto-médio-lon-

go prazo; o trinômio vontade-dedicação-realização; o trinômio raciocínio-reflexão-proatividade. 

Polinomiologia: o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Paradever. 
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Paradoxologia: o paradoxo de o intermissivista negligenciar os paradeveres; o parado-

xo de fazer cara de paisagem diante da assistência; o paradoxo de o intermissivista fazer vista 

grossa ao Paradireito. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da evolução consciencial exigindo esforço pes-

soal; a lei evolutiva de ninguém perder ninguém; o sentido da vida segundo as leis da proéxis. 

Filiologia: a proexofilia; a teaticofilia; a neofilia. 

Fobiologia: as fobias diante da recin autoimposta. 

Sindromologia: a autossuperação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de deixar para depois o necessário a ser feito hoje; a mania de pro-

crastinar a assistência; a mania de reclamar a falta de assistência. 

Mitologia: o mito da evolução espontânea, sem esforço; o mito  e a evolução ser “ eixar 

a vida levar”. 

Holotecologia: a paradireitoteca; a convivioteca; a pensenoteca; a holoteca; a energo-

teca; a historioteca; a teaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Recinologia; a Proexologia; a Intencionologia;  

a Priorologia; a Autodecidologia; a Autassistenciologia; a Autocosmoeticologia; a Pensenologia; 

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;  

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existenci-

al; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepci-

ologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a volun-

tária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo 

sapiens volitivus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens ra-

tionabilis; o Homo sapiens assistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recin autoimposta básica = aquela resultante da reflexão e autenfrenta-

mento do comportamento dispersivo após perda inesperada de emprego ideal, sendo necessário re-

começo em outra profissão; recin autoimposta avançada = aquela resultante da projeção lúcida ve-

xaminosa propiciando choque de realidade e revalorização da vida intrafísica, resultando em 

substituição da prática da tacon pela tares. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19094 

Culturologia: a cultura das posturas cosmoéticas propiciando a superação dos gargalos 

antievolutivos do passado, sem autovitimização. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Recexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 prová-

veis situações desencadeadoras de recin autoimposta: 

1.  Enfermidade. Diagnóstico de doença grave, predispondo à reperspectivação da pro-

gramação de vida. 

2.  Fortuito. Acidente grave trazendo momento de autorreflexão. 

3.  Prejuízo. Fracasso econômico considerável, exigindo reprogramação da autorganiza-

ção financeira. 

4.  Viagem. Mudança inesperada de cidade ou país, impondo novo sistema de interrela-

ções. 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recin autoimposta, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

03. Paradireitologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04. Poder  de  realização:  Autodeterminologia;  Neutro. 

05. Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06. Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07. Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

08. Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

09. Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

10. Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

11. Retomada  autevolutiva:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

12. Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

13. Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14. Subsunção  proexológica:  Maxiproexologia;  Neutro. 

15. Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

A  RECIN  AUTOIMPOSTA  É  RECURSO  PROGRAMADO  PELA  

CONSCIÊNCIA  LÚCIDA,  COM  VISTAS  AO  AUTAPERFEIÇO-
AMENTO.  ASSUMIR  COSMOETICAMENTE  A  SITUAÇÃO  CRÍ-
TICA  É  SUPERAR  O  PONTO  CEGO  DA  PROÉXIS  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a recin autoimposta? Tirou proveito 

da mesma, propondo novos desafios recinológicos, ou ainda mantém postura de reclamação dian-

te das situações críticas experimentadas? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel 

Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões  
e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;  

5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  

2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 
36, 37, 54 a 56, 156 a 162 e 189 a 197. 
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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 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 577, 632 a 635, 642, 645 e 646. 
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 490 a 492  

e 989 a 993. 

4.  Idem; 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.; Ins-

tituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 26 a 32, 38 a 48, 55  
a 75 e 81 a 92. 

 

H. R. 
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R E C I N    D O    T E N E P E S S I S T A  
( R E C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recin do tenepessista é a ação continuada de a conscin, homem ou mu-

lher, autopromover renovações íntimas evolutivas a partir das experiências de aprendizado e as-

sistência vivenciadas durante a técnica energética pessoal (tenepes). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede igualmente do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século 

XVIII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no in-

tervalo de”. O vocábulo consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. A palavra tarefa procede do idio-

ma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; 

arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. 

O vocábulo energético provém do idioma Grego, energetikós, “ativo, eficaz”. Surgiu no Século 

XX. O termo pessoal deriva do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII.  

O sufixo ista vem do idioma Grego, ístes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Renovação intraconsciencial da conscin tenepessista. 2.  Reciclagem 

intraconsciencial tenepessística. 3.  Reforma íntima tenepessística. 4.  Autorreeducação do tene-

pessista. 5.  Reorganização holopensênica a partir da tenepes. 

Neologia. As 3 expressões compostas recin do tenepessista, recin básica do tenepessista  

e recin avançada do tenepessista são neologismos técnicos da Recinologia. 

Antonimologia: 1.  Acomodação evolutiva do tenepessista. 2.  Estagnação pensênica do 

tenepessista. 3.  Holopensene antirrecin do tenepessista. 

Estrangeirismologia: o modus operandi, o modus faciendi e o modus vivendi da prática 

tenepessista; os insigths evolutivos; o upgrade interassistencial; o tenepessista full time. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reciclogenia interassistenciológica. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tenepes: 

megalaboratório consciencial. Tenepes: autoconsciencioterapia diária. Assistência gera recins. 

Interassistência é interaprendizagem? Qualifiquemos a interassistência. 

Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 ortopensatas pertinentes ao tema: 

1.  “Assistencialidade. Não adianta pensar somente no assistido e esquecer de você, na 

condição de assistente. É preciso à consciência capacitar-se sempre para a assistência cada vez 

mais eficiente. Quanto mais competência você tenha, melhor para as consciências assistidas”. 

2.  “Autorganização. Quando a pessoa está organizada, tudo converge para a prioriza-

ção evolutiva”. 
3.  “Tenepes. Um único experimento da tenepes pode mudar, para melhor, ou seja, reci-

clar evolutivamente, gerando a cirurgia de destino da vida da conscin tenepessista”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da recinofilia; o holopensene tarístico da tenepes; 

as intrusões pensênicas; os egopensenes; a egopensenidade; a eliminação dos repensenes; os reci-

clopensenes; a reciclopensenidade; a assepsia das assinaturas pensênicas; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os impactopensenes; a impactopensenidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os nexopense-
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nes; a nexopensenidade; o holopensene da autopesquisa; a retilinearidade pensênica; o holopense-

ne desassediado. 

 

Fatologia: a recin do tenepessista; o uso consciente de autoliberdade de escolha evoluti-

va; a decisão íntima de ressignificação dos valores pessoais; a assistência egocármica; o megapo-

sicionamento evolutivo; a abnegação dos interesses pessoais em prol da heterassistência; a assis-

tência grupocármica; a superação dos gargalos na fase inicial da tenepes; o autoposicionamento 

quanto ao papel de assistente multidimensional; o compromisso íntimo; a disponibilidade assis-

tencial ininterrupta; a autovivência das verpons da Conscienciologia; a busca pelo autoconheci-

mento avançado; o autodespojamento; o autorreconhecimento das imaturidades conscienciais;  

a autaceitação; a necessidade de autossuperação; o investimento nas recins e recéxis; os registros 

autopesquisísticos; o inventário da tenepes; o autenfrentamento dos conflitos íntimos; a preocupa-

ção excessiva com a autoimagem; o megatrafar da inautenticidade; a autocobrança; a ansiedade; 

as somatizações; a resiliência; o sobrepairamento; o aprendizado; a antivitimização; a neovisão 

traforista; o bom humor desassediante; o otimismo lúcido; a autovalorização dos trafores aplicada 

à assistência; a reciclagem dos traços monárquicos; a maxidissidência dos grupos religiosos; o au-

texemplarismo cosmoético; a tares; a autotares funcionante; as neoatitudes condizentes à condi-

ção de tenepessista; a autoqualificação consciencial; a autorganização; a autodisciplina; a imple-

mentação da rotina útil; a acuidade holossomática; a higienização consciencial; o exercício da 

passividade alerta; a extinção do autocontrole patológico; a desrepressão consciencial; a liberta-

ção íntima; o prazer da assistência; o trabalho assistencial em conjunto; o auto e o heterorrespeito; 

a interconfiança; a recuperação progressiva de cons magnos; a racionalidade sobrepondo os emo-

cionalismos; a ampliação autocognitiva; as autogescons; as autorretratações; os desafios evoluti-

vos; a autodeterminação mantenedora da tenepes; a vontade inquebrantável de evoluir; o autesfor-

ço; as conquistas evolutivas; a priorização da tenepes; a evolução do assistente; a realização om-

bro a ombro com o amparador de função; o aumento da demanda assistencial; o avanço da tene-

pes; a neopostura de líder interassistencial; a assunção proexológica; a teática do Curso Intermis-

sivo (CI); a atualização da autoimagem; a eliminação dos autassédios; a autenticidade cosmoética; 

o neopatamar evolutivo; o egocídio; o exercício teático do fraternismo; o senso universalista;  

a busca pela policarmalidade; a meta da desperticidade; a meta do maxifraternismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a autovivência lúcida da multidimensionalidade; a conquista da au-

toconfiança parapsíquica; as exteriorizações energéticas assistenciais aos desafetos; a assistência 

interdimensional lúcida; a iscagem lúcida; o paradetalhismo na assistência diuturna; a cosmovi-

são; o autodesenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático; as recins parapsíquicas; a insatis-

fação das companhias extrafísicas; os heterassédios; as interprisões grupocármicas; o autexempla-

rismo cosmoético; a impactoterapia; a paratares; a reeducação das companhias extrafísicas; o aco-

lhimento fraterno; os monoideísmos; o desassédio mentalsomático; a renovação da força presen-

cial; a tenepes qualificada; a alcova blindada; os acoplamentos áuricos; a conexão com os ampa-

radores técnicos de função; a paracaptação de neoideias; o investimento dos amparadores extrafí-

sicos; a mudança de amparador(es) extrafísico(s); o epicentrismo consciencial; a autovivência da 

realidade extrafísica; as parapercepções; a clarividência; as autorretrocognições; as projeções 

conscientes; as projeções precognitivas; as projeções vexaminosas; as projeções assistenciais;  

a religação com a paraprocedência; o domínio energético. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da convivialidade sadia multidimensional; o sinergismo 

assistente-assistido; o sinergismo tenepes-recin-interassistencialidade; o sinergismo tenepessis-

mo–projetabilidade lúcida; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo autorreeducação- 

-autocura; o sinergismo autenticidade cosmoética–saúde consciencial; o sinergismo tara parap-

síquica–amadurecimento evolutivo; o sinergismo reurbanização holopensênica–pacificação ínti-
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ma; o sinergismo incorruptibilidade mental–desassedialidade; a assertividade assistencial oriun-

da do sinergismo autodiscernimento-autocrítica; o sinergismo autojuízo crítico–autorreflexão– 

–autoconstrangimento cosmoético; o sinergismo relógio do tenepessista–relógio do maximeca-

nismo. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio cosmoético “aconteça o me-

lhor para to os”; o princípio de não pensar mal dos outros e nem de si mesmo; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); os princípios do paradever; o princípio da minipeça no maximeca-

nismo interassistencial; o princípio da autexemplificação cosmoética; o princípio da conviviali-

dade sadia; o princípio de a interassistencialidade ser a base das recins; o princípio do continu-

ísmo recinológico; o princípio da evolução interassistencial; o princípio de o menos doente assis-

tir o mais doente. 

Codigologia: a vivência do código pessoal de Cosmoética (CPC) do tenepessista; o có-

digo pessoal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teática da Autopesquisologia; a teática do Curso Intermissivo (CI); a teo-

ria da evolutividade continuada; a teática do autodesassédio; a teoria dos Serenões; a compreen-

são da teoria do holocarma da consciência. 

Tecnologia: a tenepes enquanto técnica assistencial a ser aplicada para o resto da vida;  

a técnica da organização existencial; o autodiscernimento no emprego das técnicas assistenciais; 

a técnica da reciclagem existencial; a técnica da invéxis; o domínio da técnica da passividade 

ativa; a técnica do circuito corono-frontochacral. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico qualificado pelas recins do tenepes-

sista; o tenepessista líder de atividades no voluntariado conscienciológico; o voluntariado da do-

cência conscienciológica otimizando a tenepes; o voluntariado diuturno da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; 

o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o laboratório conscienciológico da 

Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia. 

Efeitologia: a qualificação assistencial enquanto efeito das autorrenovações constantes; 

o efeito da recin do tenepessista na alavancagem da autoproéxis; os efeitos didáticos e paradidá-

ticos da tenepes; o efeito recinológico da assistência interdimensional; o efeito revitalizador do 

contato diário com o amparador de função; o efeito arrastante (tarístico) da exemplificação da 

recin; o efeito das renovações íntimas na recomposição dos erros do passado; o efeito da recin 

do tenepessista no auto e heteroconvívio sadio; o efeito gesconogênico da recin do tenepessista; 

os efeitos da câmara desassediadora da tenepes; o efeito da coerência pessoal na qualificação 

interassistencial; o efeito autopacificador da reorganização pensênica. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da prática da tenepes; as neossinapses da 

interconectividade com o amparador de função; as neossinapses aplicadas à produção de ges-

cons; as neossinapses do parapsiquismo lúcido instigando as recins; as neossinapses da reorgani-

zação pensênica. 

Ciclologia: o ciclo das recins do tenepessista; o ciclo multiexistencial da autevolução;  

o ciclo dos acertos grupocármicos; o ciclo das interassistências; o ciclo autorrevezador das es-

colhas e priorizações evolutivas; o ciclo ego antigo–ego novo inerente à evolução. 

Binomiologia: o binômio tenepes-autopesquisa; o binômio Autoconscienciometria-Au-

topesquisologia; o binômio tenepes–autorresponsabilidade evolutiva; a teática do binômio admi-

ração-discordância; a ausência do binômio egão-orgulho; o binômio abnegação-assistência;  

o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio assim-desassim; o binômio auto-

desassédio-heterodesassédio; o binômio gratidão-retribuição; o binômio autorreflexões-autorre-

novações; o binômio bônus evolutivo–ônus consciencial; o binômio autenticidade–recomposição 

grupocármica. 

Interaciologia: a interação tenepessista–amparador de função–assistido; a interação 

egocídio cosmoético–maxifraternismo; a interação multidimensional; a interação tenepes–inte-

rassistência; a interação intencionalidade–interassistencialidade–amparo extrafísico; a intera-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19099 

ção recin intrafísica–recin extrafísica; a interação recin–reconciliação íntima; a interação recé-

xis-recin. 

Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo homeostático erro-corre-

ção; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo psicossoma-mentalsoma; o crescendo da 

autopacificação íntima; o crescendo trafarismo-traforismo; o crescendo autorreeducação–reedu-

cação planetária. 

Trinomiologia: o trinômio assistencial autorreeducação–exemplarismo pessoal–tenepes 

avançada; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio assistência egocármica- 

-grupocármica-policármica; o trinômio voluntariado conscienciológico–docência consciencioló-

gica–tenepes; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento. 

Polinomiologia: o polinômio EV–arco voltaico craniocrachal–tenepes–ofiex; o polinô-

mio volição-intenção-decisão-sustentação; o polinômio autoinvestigação-autodiagnóstico-auten-

frentamento-autossuperação; o polinômio autovitimização-sobrepairamento-desdramatização- 

-autorreeducação; o polinômio tenepes-ofiex-compléxis-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo recin / mesmice; o antagonismo imaturidade interas-

sistencial / holomaturidade interassistencial; o antagonismo tares / tacon; o antagonismo reco-

nhecimento / anonimato; o antagonismo emocionalismo / autodiscernimento; o antagonismo pa-

ciência cosmoética / ansiosismo; o antagonismo tenepes / religião; o antagonismo ganhos secun-

dários / ganhos evolutivos; o antagonismo tenepes / robéxis. 

Paradoxologia: o paradoxo intrafísico egocentrismo–altruísmo inerente à tenepes; o pa-

radoxo autossuficiência-interdependência; o paradoxo da antiemotividade superafetuosa; a ne-

cessidade paradoxal de o tenepessista olhar para si mesmo, para sair de si e assistir o outro. 

Politicologia: a geopolítica desassediadora inerente à tenepes; a parageopolítica do tene-

pessista; a meritocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a tenepessocracia. 

Legislogia: a lei do maior autesforço evolutivo aplicada à interassistencialidade; a lei de 

causa e efeito. 

Filiologia: a recinofilia; a reciclofilia; a autopesquisofilia; a interassistenciofilia; a cogni-

ciofilia; a tenepessofilia; a neofilia; a liberofilia. 

Fobiologia: a recinofobia; a decidofobia; a neofobia; a paraconviviofobia; a projeciofo-

bia; a parapsicofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a autossuperação da síndrome da boazinha; a eliminação da síndrome 

da ansiedade; a evitação da síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome de Go-

dot; a autocura da síndrome da apriorismose; a transposição da síndrome da interiorose. 

Maniologia: a mania de agradar a todos, impedindo a tares; a mania de se autojustificar; 

a mania de criar disfarces; a mania de atribuir conquistas às divindades; a mania de clamar pela 

ajuda do extrafísico; a mania de dramatizar as dificuldades. 

Mitologia: a eliminação do mito do salvacionismo; a desconstrução do mito do perfecci-

onismo; a evitação do mito do anjo da guarda. 

Holotecologia: a recinoteca; a tenepessoteca; a assistencioteca; a pensenoteca; a convi-

vioteca; a serenoteca; a reurbanoteca; a paradireitoteca; a cosmoeticoteca; a autopesquisoteca;  

a evolucioteca; a pacioteca. 

Interdisciplinologia: a Recinologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Holo-

maturologia; a Projeciologia; a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia;  

a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Paraconviviologia; a Parapoliticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a minipeça interassistencial; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin autorreflexiva; a conscin au-

têntica (cosmoética); a conscin posicionada; a consciência mentalsomática; a conscin organizada; 

a conscin autodesassediadora; a conscin empática; o ser desperto; o ser fraterno. 
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Masculinologia: o tenepessista; o tenepessólogo; o ofiexista; o pesquisador; o paraper-

cepciologista; o autorreeducador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o autodeterminado; o autodecisor; o exemplarista; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o projetor assistencial consciente; o amparador  extrafísico; o amparando; o traforista;  

o intermissivista; o conscienciólogo; o autoconscienciômetra; o autoimperdoador; o autoconscien-

cioterapeuta; o escritor; o evoluciente; o proexista; o verbetógrafo; o voluntária; o docente consci-

enciólogo; o epicon lúcido; a atacadista assistencial; o tocador de obra; a homem de ação; o reur-

banizador; o autopacificador; o completista. 

 

Femininologia: a tenepessista; a tenepessóloga; a ofiexista; a pesquisadora; a paraper-

cepciologista; a autorreeducadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissi-

dente ideológica; a autodeterminada; a autodecisora; a exemplarista; a acoplamentista; a agente 

retrocognitora; a projetora assistencial consciente; a amparadora extrafísica; a amparanda; a trafo-

rista a intermissivista; a consciencióloga; a autoconscienciômetra; a autoimperdoadora; a auto-

consciencioterapeuta; a escritora; a evoluciente; a proexista; a verbetógrafa; a voluntária; a docen-

te consciencióloga; a epicon lúcida; a atacadista assistencial; a tocadora de obra; a mulher de 

ação; a reurbanizadora; a autopacificadora; a completista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens neophilicus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

energovibratorius; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens 

pacificus; o Homo sapiens fraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recin básica do tenepessista = a realizada pelo pré-desperto na prática in-

terassistencial da tenepes; recin avançada do tenepessista = a realizada pelo tenepessista desperto, 

prestes a alcançar a condição de ofiexista. 

 

Culturologia: a cultura da autavaliação do tenepessista; a cultura da autopesquisa inin-

terrupta; a cultura das autorrenovações constantes; a cultura  a “vi a organiza a”; a cultura do 

parapsiquismo interassistencial cosmoético; a cultura da autodeterminação energética; a cultura 

da autorreeducação pensênica; a cultura traforista; a cultura do posicionamento evolutivo; a cul-

tura  o “melhor para to os”. 

 

Renovação. Sob a ótica da Autevoluciologia, a conscin tenepessista, interessada na qua-

lificação interassistencial, prioriza o investimento na reforma intraconsciencial, mantendo-se fir-

me quanto à autopesquisa e à consecução de técnicas evolutivas, facilitadoras da autodesassediali-

dade. 

Tecnicidade. Sob a vertente da Autexperimentologia, a conscin lúcida melhora o autode-

sempenho tenepessístico na proporção da consecução das técnicas de reciclagem existencial (re-

céxis) e intraconsciencial (recin), iniciando o processo autorreeducativo pelo desenvolvimento 

crescente da ortopensenidade. 

Autorganização. De acordo com a Autopriorologia, a reeducação pensênica exige da 

consciência aprimoramento das manifestações conscienciais e mudança de hábitos. À conscin te-

nepessista, posicionada quanto à autevolução, é sugerida a técnica da autorganização existencial. 

 

Procedimentologia. Atinente à Autorganizaciologia, eis, listadas em ordem alfabética, 

10 condutas prioritárias na cotidianidade para a conscin tenepessista motivada a constantes reno-

vações conscienciais otimizadoras da holomaturidade e da interassistencialidade: 

01.  Antibagulhismo: organizar os objetos pessoais, objetivando a eliminação de bagu-

lhos energéticos e de apego às coisas desnecessárias. 
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02.  Antiemocionalidade: organizar os pensamentos, sentimentos e emoções, objetivan-

do a condição de pacificação íntima. 

03.  Convivialidade: organizar as interrelações afetivas, objetivando o bem-estar íntimo 

e a convivialidade sadia. 

04.  Cronêmica: organizar os compromissos pessoais e valorizar a rotina útil, objetivan-

do prioritariamente a disponibilidade de tempo diária para a prática da tenepes, de modo pontual. 

05.  Economicidade: organizar a área financeira da vida pessoal, de modo teático, obje-

tivando a evitação das preocupações econômicas. 

06.  Energeticidade: organizar as energias conscienciais e manter a autodisciplina quan-

to à teática das manobras energéticas, objetivando a sustentabilidade e a desassedialidade. 

07.  Ortopensenidade: organizar os conceitos conscienciológicos com a racionalidade 

máxima, objetivando a retilinearidade pensênica, o discernimento e a autodesassedialidade (imper-

turbabilidade mental). 

08.  Parapsiquismo: organizar as autovivências parapsíquicas, objetivando a assertivi-

dade assistencial. 

09.  Proxêmica: organizar o espaço doméstico e realizar a assepsia do ambiente, em es-

pecial a base física e o Tenepessarium, objetivando holopensene propício à assistencialidade. 

10.  Somaticidade: organizar os cuidados necessários para a preservação da integridade 

do corpo físico, objetivando o soma saudável. 

 

Otimização. Considerando a Recexologia, eis 10 fatores otimizadores do holopensene 

recinológico da tenepes, dispostos em ordem alfabética: 

01. Agenda pessoal. 

02. Ambiente gesconogênico. 

03. Atenção ao descanso somático. 

04. Base física própria. 

05. Biblioteca pessoal. 

06. Cômodo exclusivo para a tenepes. 

07. Constituição e manutenção da dupla evolutiva. 

08. Exercícios físicos praticados regularmente. 

09. Leitura regular. 

10. Vida pessoal assentada. 

 

Autopesquisologia. De acordo com a Autorrecinologia, eis, por exemplo, em ordem al-

fabética, 20 trafores a serem desenvolvidos ou reconquistados pela conscin tenepessista, predis-

posta a aplicar os autesforços evolutivos nas recins, objetivando a interassistencialidade: 

01. Autenticidade cosmoética. 

02. Autestima sadia. 

03. Autoconfiança. 

04. Autodeterminação. 

05. Autodisciplina. 

06. Autonomia intraconsciencial. 

07. Bom humor. 

08. Convivialidade sadia. 

09. Coragem evolutiva. 

10. Criticidade. 

11. Despojamento consciencial. 

12. Empatia. 

13. Força presencial. 

14. Generosidade. 

15. Inteligência evolutiva. 

16. Maturidade consciencial. 

17. Otimismo. 
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18. Posicionamento sadio. 

19. Proatividade evolutiva. 

20. Resiliência pensênica. 
 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recin do tenepessista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodeterminação  energética:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Amparador  extrafísico  de  função:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Formação  do  assistente:  Amparologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

08.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Mudança  holopensênica:  Recexologia;  Neutro. 

10.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Recinofilia  tenepessológica:  Recinologia;  Homeostático. 

13.  Reconciliação  íntima:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Síndrome  do  bonzinho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Sinergismo  tenepes-epicentrismo:  Predespertologia;  Homeostático. 

 

A  RECIN  DO  TENEPESSISTA  EVIDENCIA  RESPONSABILI-
DADE  ÍNTIMA  E  AUTESFORÇO  EVOLUTIVO  DA  CONSCIN  

LÚCIDA,  COMPROMETIDA  COM  A  CRESCENTE  QUALIFI-
CAÇÃO  DA  INTERASSISTENCIALIDADE  HOLOSSOMÁTICA. 

 

Questionologia. De qual modo você, leitor ou leitora, tenepessista, encara a condição de 

minipeça interassistencial? Já aplica os autesforços evolutivos nas constantes renovações íntimas 

em favor da assistência às outras consciências? 
 

Bibliografia  Específica: 
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revisores Erotides Louly; Eucardio De Rosso; & Roseli Oliveira; 664 p.; 5 partes; 34 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 237 
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ciação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 180 a 184, 213, 238, 251, 316, 339, 347, 375, 433 e 439. 
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R E C I N    G R U P A L  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recin grupal é a experiência da conscin-cobaia capaz de afetar para me-

lhor todo o grupo evolutivo, por meio de acareações desencadeadoras de reciclagens intracons-

cienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo deriva também do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no in-

tervalo de”. O vocábulo consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra grupo vem do 

idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, e esta do idioma Germânico, kruppa, equivalen-

te ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredondada”. Surgiu no Século XVIII. O termo grupal 

apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Reciclagem intraconsciencial em grupo. 2.  Reforma cosmoética ínti-

ma grupal. 3.  Metanoia grupal. 4.  Catálise evolutiva grupal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo recin: autor-

recin; maxirrecin; megarrecin; minirrecin. 

Neologia. As 3 expressões compostas recin grupal, recin grupal humana e recin grupal 

multidimensional são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Recin pessoal. 2.  Recin intraconsciencial individual. 3.  Mesmexo-

logia intraconsciencial grupal. 4.  Marasmologia evolutiva grupal. 5.  Conservadorismo grupal; 

conservantismo grupal. 6.  Vivência no porão consciencial grupal. 

Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial; o upgrade grupal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

proexológico evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene da superação grupal pelo voluntariado; os neopensenes;  

a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; 

os nexopensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: a recin grupal; a recin teática; a catálise evolutiva grupal; a influência da par-

te sobre o todo; o espelho evolutivo; o fato de todos sermos cobaias no megabiotério da Humani-

dade; os propulsores da evolução consciencial; as acareações interconscins, grupais, cosmoéticas; 

a reciclagem integrada; a reforma íntima; a reforma grupal; o exemplo do momento evolutivo;  

a consciência de equipe; a encaração do grupenfrentamento desassediador; a Vinculologia Inter-

missiva; a Vinculologia Cognopolita. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial; a extração dos sinergismos dos 

cotejos. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da medida consciencial. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia; a técnica da recin. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da proéxis (maxiproéxis). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: a causa e os efeitos evolutivos das acareações interconscins, grupais, cos-

moéticas. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses ou conexões interneuronais. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo recéxis-recin. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio crise-crescimento. 

Interaciologia: a interação recéxis-recin. 

Crescendologia: o crescendo evolução pessoal–evolução grupal. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio recé-

xis-invéxis-recin; o trinômio enfrentamento-acareações-heterodesassédios; o trinômio acarea-

ção–Consciencioterapia–conscin-cobaia. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas; o polinômio grupopesquisa-grupodiagnóstico-grupenfrentamento-grupossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo grupo reciclante existencial / grupo paralítico evolu-

tivo; o antagonismo recin (implícita) / recéxis (explícita); o antagonismo equipe / egão; o antago-

nismo equipin / manada assediadora; o antagonismo evitação / imitação. 

Paradoxologia: o paradoxo da domesticação mútua. 

Politicologia: a democracia sem demagogia; a intelectocracia da Cognópolis. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a co-

municofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a recexoteca; a conscienciometroteca; a grupocognoteca; a socioteca; 

a convivioteca; a gregarioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Recexologia; a Maxiproexologia; a Evolu-

ciologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Concordanciologia; a Conviviologia;  

a Etologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin-cobaia, conscienciométrica, adulta, voluntária, natural, didática, inspiradora, de elei-

ção; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o líder da equipe. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a líder da equipe; a musa científica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens cobaya; o Homo 

sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens recyclicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

conviviologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recin grupal humana = a provocada pela conscin-cobaia horizontal rela-

tiva predominantemente a problemas intrafísicos do momento evolutivo do grupo; recin grupal 

multidimensional = a provocada pela conscin-cobaia vertical relativa predominantemente a ques-

tões parapsíquicas ou interdimensionais do momento evolutivo do grupo. 

 

Culturologia: a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura da grupalidade 

quando operosa e cosmoética. 

Intrafisicologia. Segundo a Seriexologia, jamais tivemos vida humana igual a esta no 

Terceiro Milênio, capaz de permitir o máximo do emprego de máquinas, de Tecnologia e de apli-

cações pessoais da autoparaperceptibilidade. Por isso, pode-se reafirmar valer esta existência por 

10 anteriores relativamente à evolução consciencial cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recin grupal, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

03.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Catalisador:  Evoluciologia;  Neutro. 

05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

06.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

 

AS  OCORRÊNCIAS  DAS  RECINS  GRUPAIS  TENDEM 
A  SE  AMPLIAR  CADA  VEZ  MAIS  COM  O  INCREMENTO 

DA  INTERATIVIDADE  E  HARMONIZAÇÃO  DOS  VOLUNTÁ-
RIOS  COMPONENTES  DO  GRUPO  CONSCIENCIOLÓGICO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou de algum caso de recin grupal? Na 

condição de conscin-cobaia ou por efeito da ressonância conscienciométrica? 
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R E C I N    I N T E R M I S S I V A  
( P A R A R R E C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recin intermissiva é a primeira megarreciclagem intraconsciencial da 

consciex intermissivista, ainda no período da recepção dos esclarecimentos (paratares) do choque 

evolutivo da reurbanização extrafísica (reurbex) terrestre, por meio do Curso Intermissivo pré- 

-ressomático. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O primeiro prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso, retorno, re-

cuo; 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 Sé-

culo XVIII. O segundo prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no inte-

rior de; no intervalo de”. O vocábulo consciência vem igualmente do idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ínti-

mo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O terceiro prefi-

xo inter deriva também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra 

missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de 

missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Surgiu 

igualmente no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Pararrecin cosmoética; reciclagem intraconsciencial intermissiva; 

reforma paracerebral. 02.  Recin extrafísica. 03.  Recin pré-ressomática. 04.  Recin intermissivis-

ta. 05.  Recin da consciex. 06.  Recin da Pararrecexologia. 07.  Recin da Pararrecinologia.  

08.  Recin do CI. 09.  Primeira megarreciclagem. 10.  Recin impactante. 

Neologia. As 3 expressões compostas recin intermissiva, recin intermissiva curta e recin 

intermissiva prolongada são neologismos técnicos da Pararrecinologia. 

Antonimologia: 1.  Recin intrafísica. 2.  Reciclagem intraconsciencial humana. 3.  Recin 

da conscin. 4.  Recin pós-ressomática. 5.  Recin da Recexologia. 6.  Recin da Recinologia. 7.  Re-

cin da Conscienciologia. 8.  Segunda recin. 

Estrangeirismologia: o Intentionarium; o Recexarium; o saldo do curriculum vitae 

multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autorretrocognições intermissivas. 

Filosofia. A admissão pessoal, inicial, dos 3 pilares filosóficos da Conscienciologia: 

Universalismo, Megafraternismo, Cosmoeticologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem intraconsciencial; os retropen-

senes; a retropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a reciclagem pontual na au-

topensenidade; o inventário da patopensenidade pessoal; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopense-

nes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paradidactopensenes; a paradidac-

topensenidade; o holopensene pró-parapensenidade homeostática; a paravivência da autopenseni-

zação livre de intrusões nas dimensões ou comunexes evoluídas; a eliminação dos bagulhos auto-

pensênicos; a inserção na autopensenização do trinômio autodiscernimento evolutivo–interassis-

tencialidade cosmoética–paraperceptibilidade lúcida. 

 

Fatologia: as ideias inatas; os constructos congênitos; as neoideias ingênitas; as proto-

cognições ínsitas; as intuições; as inspirações; as concepções inerentes; as retroconcepções; as pa-
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leovivências; o atavismo recente sadio; o afloramento das neoverpons; a pesquisa dos bastidores 

da intrafisicalidade; a elaboração do futuro empreendimento proexológico; a bitanatose. 

 

Parafatologia: a recin intermissiva; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as autorretrocognições intermissivas; a parapre-

ceptoria extrafísica; os recursos da paraprendizagem; o parapsicodrama; a parapsicoteca; a parex-

perimentação da harmonização interpessoal nas comunexes evoluídas; a paraimpactoterapia das 

parexcursões interplanetárias; a cosmovisão promovida pela visitação às Centrais Extrafísicas;  

a câmara extrafísica de autorreflexão; os parassolilóquios; a revisão da dinâmica consciencial;  

o autoburilamento intraconsciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recin-recéxis. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da inseparabilida-

de grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); os princípios conscienciológicos 

de nascença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da recuperação dos cons; a autolocalização sincera dentre os está-

gios da teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a imersão em técnicas conscienciológicas conscienciométricas; a técnica 

da recin; a paravivência das paratécnicas cosmovisiológicas e atacadistas; a aquisição de técni-

cas de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o paravoluntariado docente dos Cursos Intermissivos pré-ressomá-

ticos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório conscien-

ciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Inversores 

Existenciais; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito qualificante da autorrecin como importante motivador da reciclo-

genia; o efeito da profundidade e extensão da recin intermissiva na consecução da próxima 

proéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autorrecin. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo recéxis-recin; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio comportamento inato–comportamento aprendido; o exercício 

do binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade. 

Crescendologia: o crescendo neoideias intermissivas–neoideias intrafísicas; o crescen-

do paraconvalescência-pararreciclagem. 

Trinomiologia: o trinômio proexológico CI–fase preparatória–fase executiva; o trinô-

mio erro-engano-omissão; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio trafor-tra-

far-trafal; o trinômio intenções-interesses-objetivos. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas; a polinômio autanamnese-autodiagnóstico-autorresolução-autoprospectiva. 

Antagonismologia: o antagonismo memória vulgar / zum mnemônico; o antagonismo 

presente-futuro / passado. 

Paradoxologia: os paradoxos culturais de origem intermissivista. 

Politicologia: a meritocracia; a parapsicocracia da Cognópolis. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à renovação consciencial; a lei da interas-

sistencialidade evolutiva. 

Filiologia: a parapsicofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a cosmoetico-

filia; a neofilia pelo autoconhecimento. 
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Mitologia: as autodesmitificações. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a recexoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a socioteca; 

a convivioteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Pararrecinologia; a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Para-

percepciologia; a Recexologia; a Recexometria; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia;  

a Cosmoeticologia; a Autodeterminologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a consciência pró-evolução; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

intermissor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

intermissivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sa-

piens autodeterminatus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Ho-

mo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recin intermissiva curta = a reciclagem intraconsciencial pré-ressomática 

desenvolvida em período intermissivo breve (minirrecin extrafísica); recin intermissiva prolonga-

da = a reciclagem intraconsciencial pré-ressomática desenvolvida em período intermissivo longo 

(maxirrecin extrafísica). 

 

Culturologia: a cultura da recin ininterrupta; a Paracultura da Intermissiologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recin intermissiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 
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03.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Bagagem  pré-ressomática:  Intermissiologia;  Neutro. 

06.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Incubação  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

14.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  MAIS  LÚCIDA  É  CAPAZ  DE  IDENTIFICAR  

CLARAMENTE  O  PERÍODO  DA  PRÓPRIA  RECIN  INTER-
MISSIVA,  SE  CURTO  OU  PROLONGADO,  POR  MEIO 

DA  AUTODISPOSIÇÃO  NA  CONSECUÇÃO  DA  PROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite ter frequentado o Curso Intermissivo pré- 

-ressomático? Você desenvolveu a recin intermissiva curta ou prolongada? 
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R E C I N    I N V E X O L Ó G I C A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recin invexológica é a reciclagem intraconsciencial realizada pela cons-

cin, homem ou mulher, desde a juventude, impulsionada pelo efeito otimizador da técnica da in-

versão existencial (invéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo ciclo deriva também do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século 

XVIII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no in-

tervalo de”. O termo consciência vem 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”. Surgiu no Século XIII. A palavra inversão procede tam-

bém do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, 

de invertere, “virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apa-

receu no Século XIX. A palavra existencial deriva do mesmo idioma Latim, existentialis, “exis-

tencial”. Surgiu igualmente no Século XIX. O elemento de composição logia procede do idioma 

Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Reciclagem intraconsciencial inversiva. 2.  Reforma íntima do inver-

sor. 3.  Teática recinológica na invéxis. 4.  Autorremodelação paracerebral invexológica. 

Neologia. As 4 expressões compostas recin invexológica, recin invexológica básica, re-

cin invexológica intermediária e recin invexológica avançada são neologismos técnicos da Inve-

xologia. 

Antonimologia: 1.  Recin do reciclante existencial. 2.  Marasmologia juvenil. 3.  Melin. 

4.  Mesmexologia imberbe. 5.  Vivência do porão consciencial na fase adulta. 

Estrangeirismologia: a open mind através da recin; o upgrade evolutivo; o inversor lar-

ge; o self-made man; o Invexarium; o modus vivendi do inversor; a guideline do invexólogo;  

o background do intermissivista; o rapport com o amparo de função; o exempla trahunt; o verba 

movent. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Invexologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal invexológico; os invexopensenes; a invexopense-

nidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropen-

senes; a prioropensenidade; a autopensenidade lúcida; a retilinearidade autopensênica mantida 

desde a fase preparatória da vida humana; o pensene-padrão do inversor existencial; a autopense-

nização vigorosa pró-invéxis; o holopensene desassediado; a autoconfiança perante as pressões 

holopensênicas. 

 

Fatologia: a recin invexológica; a abertura de caminho para a consecução lúcida da au-

toproéxis; as recins do inversor existencial no dia a dia; a eliminação do antagonismo em relação  

à Invexologia; a superação da pressão mesológica; a coordenação de grupo de inversores existen-

ciais (Grinvex); as reuniões de inversores para responder ao invexograma; o fim das lavagens 

subcerebrais; a antimaternidade sadia; os anticorpos criados evitando influências doutrinárias, 

místicas e da Ciência Convencional; a dinamização da proéxis; o autoposicionamento diante do 

grupocarma; as amizades superficiais; a amizade raríssima; os colegas do Curso Intermissivo 

(CI); a busca pela independência financeira; a expressão popular ficação enquanto eufemismo de 
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promiscuidade; o ato de praticar artes marciais retroalimentadoras do passado belicoso; a risco-

mania; o hedonismo depondo contra a realização lúcida da proéxis; a antirreciclagem do grupo-

carma na fase do porão consciencial; o jovem interiorota com medo de assumir a proéxis holocár-

mica; a priorização pelo grupo evolutivo; a recuperação de cons magnos; o porão consciencial 

ainda latente na fase da pós-adolescência; o balanço invexológico; o invexograma pessoal; as cri-

ses de crescimento; o cultivo da intelectualidade; a racionalidade acima dos emocionalismos;  

o fim da estagnação evolutiva na atual vida humana; a reciclagem intraconsciencial sendo base da 

assistencialidade; a bússola da consciência orientando as recins prioritárias; as gescons chancela-

doras das recins; a eliminação das coleiras do ego desde a fase preparatória da vida intrafísica; as 

conquistas pessoais sustentadoras de recins; as recins desencadeadas através do exemplo do in-

versor; o curso de pós-graduação qualificando a carreira profissional, sem ceder ao academicismo 

eletronótico; o Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 (ECP1), do IIPC;  

o Curso Teoria e Prática da Inversão Existencial (TPIE), da Assinvéxis; o Curso Balanço Exis-

tencial (APEX / CEAEC); o Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS); as 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso de Exten-

são em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), do IIPC; o curso Acoplamentarium do CEA-

EC; as autovivências extrafísicas acelerando as recins; a projeção consciente vexaminosa; as 

projeções conscientes assistenciais; as projeções conscientes desassediadoras; a projeção de 

consciência contínua; o arco voltaico craniochacral; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a antecipa-

ção da tenepes na fase preparatória da autoproéxis; o contato direto junto aos amparadores extra-

físicos desde a juventude; a liderança multidimensional do inversor epicentro consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mudança de hábitos–renovação das predileções; o siner-

gismo invéxis-recin-interassistencialidade; o sinergismo autolucidez precoce–autocrítica imber-

be; o sinergismo da recin invexológica alavancando a autoproéxis; o sinergismo invéxis-recéxis; 

o sinergismo autexperimentação-autoparapsiquismo; o sinergismo assistente-assistido; o siner-

gismo recin invexológica–aceleração do desenvolvimento das paracareações; o sinergismo dupla 

evolutiva–patrimônio assistencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio de não admitir 

negocinho evolutivo; o princípio da omissuper; o princípio da força presencial do inversor cau-

sando estresse positivo nos compassageiros evolutivos; o princípio da interassistencialidade ser 

a base das recins. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do inversor existencial; o código 

grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de priorização evolutiva evitando a ectopia proe-

xológica. 

Teoriologia: a teoria da evolução pessoal por meio dos autesforços; a teoria e a prática 

do autodidatismo; a teoria do porão consciencial; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria 

das verdades relativas de ponta; a teoria do paradigma consciencial; a teoria dos gargalos evo-

lutivos. 

Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica etológica do salto baixo; a téc-

nica da tenepes iniciada antecipadamente, sem impulsividade; a técnica da chapa quente; a téc-

nica de identificação das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a técnica do maxipla-

nejamento invexológico; a técnica do estudo autocrítico, autorreflexivo e autavaliativo do tratado 

700 Experimentos da Conscienciologia; a técnica da autavaliação do pensene-padrão; a técnica 

da tábula rasa; a técnica da evitação da cultura inútil; a banana technique. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico impulsionado pelas recins do inver-

sor existencial; o inversor líder de atividades no voluntariado conscienciológico; o voluntariado 

na docência conscienciológica priorizada desde a juventude. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da invéxis; o laboratório conscien-

ciológico do EV; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível da Recinologia;  

o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Co-

légio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível 

dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito otimizador da invéxis na autoproéxis; os efeitos sadios das autorre-

novações da invéxis a curto, médio e longo prazo. 

Ciclologia: o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo recebimento-retribuição; o ciclo 

planejamento de vida desde a juventude–revisão das prioridades existenciais; o ciclo multidimen-

sional pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio inversor existencial–amparador extrafísico; o binômio auto- 

desassédio-heterodesassédio; o binômio admiração-discordância; o binômio voluntariado-para-

voluntariado; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio diálogo-desinibição (DD); o binômio 

tentativa-acerto. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo maturidade biológi-

ca–holomaturidade; o crescendo emocionalismos–afetividade madura; o crescendo guia desori-

entador–amparador extrafísico; o crescendo bairrismo-universalismo; o crescendo pesquisa aca-

dêmica–autopesquisa conscienciológica; o crescendo conscin inversora–consciex amparadora. 

Trinomiologia: o trinômio invéxis-recin-proéxis; o trinômio Invexologia-Recexologia- 

-Recinologia; o trinômio artigo–curso livre–verbete; o trinômio intelectualidade-autodidatismo- 

-serendipitia; o trinômio planilha de autogestão financeira–planilha invexológica–agenda de 

anotações das experiências projetivas. 

Polinomiologia: o polinômio inversão existencial–inversão assistencial–inversão da 

maturidade consciencial–inversão energética. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin clânica / inversor holocármico; o antagonis-

mo holomaturidade / subcerebralidade; o antagonismo recin intermissiva / automimese dispensá-

vel; o antagonismo inversor existencial / jovem intelectual apedeuta parapsíquico; o antagonis-

mo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo renovação íntima / tradicionalismo; o an-

tagonismo voluntariado proativo / voluntariado indolente. 

Paradoxologia: o paradoxo de a inversão existencial ser considerada autossacrifício 

técnico sem masoquismo. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal. 

Filiologia: a invexofilia; a recexofilia; a bibliofilia; a grafofilia; a decidofilia; a autopes-

quisofilia; a experimentofilia; a cognofilia; a coerenciofilia; a neofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a proexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome do estrangeiro; a síndrome da ecto-

pia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo na fase adulta; a síndrome da apriorismose. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Recexologia; a Autopesquisologia; a Autexperi-

mentologia; a Proexologia; a Energossomatologia; a Projeciologia; a Autodiscernimentologia;  

a Autopriorologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Despertologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o triatleta consciencial; as consciexes amparado-

ras técnicas em Invexologia. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista; o epicon 

lúcido; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o tertuliano; o verbetólogo; o jovem lúci-
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do; o docente de Conscienciologia; o integrante de Grinvex; o conscienciólogo; o proexólogo;  

o duplista; o compassageiro evolutivo; o intermissivista. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a reciclante existencial; a tenepessista; a epicon 

lúcida; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica; a tertuliana; a verbetóloga; a jovem lúci-

da; a docente de Conscienciologia; a integrante de Grinvex; a consciencióloga; a proexóloga;  

a duplista; a compassageira evolutiva; a intermissivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens invexologus; o Homo sapiens 

proexista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens holo-

maturologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recin invexológica básica = a inicial realizada no momento da opção pe-

la prática da invéxis; recin invexológica intermediária = a realizada no decorrer da prática da in-

véxis; recin invexológica avançada = a realizada pelo inversor veterano, prestes a alcançar a con-

dição de completista existencial. 

 

Culturologia: a cultura da Parapercepciologia; a cultura da Intrafisicologia; a cultura 

da autorrenovação consciencial. 

 

Inteligência. Segundo a Autexperimentologia, o conhecimento das ideias de ponta da 

Conscienciologia na juventude não significa prática da inversão existencial, mesmo tratando-se 

de jovem talentoso acima da média na Socin, autocrítico e intelectualmente superdotado. A apli-

cação da técnica da invéxis está fundamentada na inteligência integral, evolutiva, ampliada atra-

vés das recins, e não na monodotação estática. 

 

Tridotação. De acordo com a Discernimentologia, eis, na ordem alfabética, os 3 pilares 

da tridotação consciencial, fundamentais na técnica da invéxis, os quais, independentemente dos 

talentos evolutivos, auxiliam a conscin jovem inversora a superar as crises de crescimento 

necessárias à autevolução lúcida: 

1.  Comunicabilidade. Através da comunicabilidade adquirem-se habilidades de intera-

ção social e parassocial, saindo do autocentramento (egão). 

2.  Intelectualidade. Através da intelectualidade desenvolvem-se atributos mentaissomá-

ticos, tais como o discernimento, a criticidade, a lógica, a racionalidade, a criatividade, a lucidez  

e a associação de ideias. 

3.  Parapsiquismo. Através do parapsiquismo conquista-se autonomia eliminando a ne-

cessidade de intermediários na interação extrafísica (mediunismo), e vivencia-se de maneira lúci-

da e autopersuasiva os parafenômenos. 

 

Assistencialidade. Fundamentando a invéxis na tridotação consciencial, o inversor faz 

convergência dos próprios talentos evolutivos a favor da interassistencialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recin invexológica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
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04.  Holopensene  desassediado:  Holopensenologia;  Homeostático. 

05.  Invexofobia:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

06.  Invexopensene:  Materpensenologia;  Homeostático. 

07.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

09.  Perfilologia  invexológica:  Invexometrologia;  Neutro. 

10.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

11.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

12.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

15.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  RECIN  INVEXOLÓGICA  APLICADA  DIUTURNAMENTE  AN-
TECIPA  ETAPAS  AUTEVOLUTIVAS  EVIDENCIANDO  BOM  NÍ-
VEL  DE  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  DA  CONSCIN  INVERSO-

RA  ANTE  OS  CONTRAFLUXOS  DA  SOCIN  PATOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de inversor existencial, já evidencia 

reciclagens intraconscienciais periódicas? Como você se classifica quanto ao nível de imperturba-

bilidade para promover autorreciclagens mediante as pressões mesológicas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 

glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 

páginas 21 a 216. 

2.  Nonato, Alexandre; Invexograma: Auto-Avaliação da Invéxis; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; 

Vol. 11; N. 4; 3 enus.; 1 tab.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2007; páginas 77 a 81. 
3.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
689 a 715. 

 

P. E. B. 
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R E C I N O F I L I A  
( R E C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recinofilia é a satisfação, motivação, determinação, autesforço e interesse 

sincero de a conscin, homem ou mulher, realizar reforma íntima cosmoética ou reciclagens intra-

conscienciais (recins). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo procede igualmente do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Apareceu no Século 

XVIII. O elemento de composição filia vem do idioma Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; 

agradável”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Apreço pela recin. 2.  Propensão pela recin. 3.  Motivação à meta-

noia. 

Neologia. Os 3 vocábulos recinofilia, minirrecinofilia e maxirrecinofilia são neologis-

mos técnicos da Recinologia. 

Antonimologia: 1.  Recinofobia. 2.  Autevoluciofobia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intraconscienciais. 

Coloquiologia: a ato de encarar a vida com outros olhos. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1. “Recin. A autorreciclagem intraconsciencial, ou recin, é a tarefa contínua”. “Não 

existe modificação evolutiva instantânea. As mudanças da consciência ocorrem gradativamente, 

passo a passo, com recorrências dos surtos de imaturidade até a estabilização da autopensenidade 

em patamar evolutivo superior”. 

2. “Recinologia. A evolução consciencial se faz, intrínseca e inevitavelmente, pela  

recin”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem intraconsciencial; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a vontade de mudar; o primeiro passo; o ato de “começar do zero”; o exem-

plarismo; a dedicação; a facilidade em realizar reciclagens; a vontade aplicada à realização das 

mudanças intraconscienciais; a desdramatização dos problemas diários; os trafores auxiliando nas 

recins; o abertismo consciencial; a autocrítica sadia; as autossuperações; as observações constan-

tes das vivências de outras consciências; o Planeta-Hospital; a escrita reciclogênica; as análises 

das heterocríticas; a modelagem pessoal; a resiliência; a alegria constante em buscar realizar re-

cins; a antivitimização; as reflexões recinofílicas; a sabedoria milenar;  a higiene mental; as refle-

xões otimizando as autorreciclagens; a Cosmoética levando a recins; a “voz interna” mostrando  

o caminho; as recins do inversor; as recins do reciclante; a saída da zona de conforto ou acomoda-

ção; as mudanças notáveis da consciência; as recins realizadas em curto tempo; as conversas  

e reflexões auxiliando nas recins; as autopesquisas; as anotações pessoais; a utilização do cons-

cienciograma na identificação dos trafares, trafores e trafais; a autocompreensão; a teática in-

fluenciando nas mudanças pessoais; a virada de mesa; as metodologias facilitando as recins; a na-

turalidade em reciclar traços pessoais; a identificação do temperamento; a autoconscienciometria; 

a intransferibilidade das recins pessoais; a maturidade consciencial; o discernimento; o raciocínio; 

a consciencioterapia norteando as reciclagens; a autoconsciencioterapia; a renovação cerebral;  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19117 

a reforma íntima constante; a dinamização da evolução; o autoconhecimento; a agenda recinoló-

gica; o autodomínio holossomático; a motivação pessoal para realizar a proéxis, geradora de reci-

clagens; a recin profunda; as reciclagens de temperamento; a flexibilidade nas recins; as recicla-

gens prazerosas; as recins levando à desperticidade; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o aproveitamento 

dos insights emitidos pelos amparadores extrafísicos; os desbloqueios das energias conscienciais 

(ECs) a partir da eliminação dos emocionalismos; a prática da tenepes auxiliando nas correções 

de erros; o autoparapsiquismo recinológico; as reciclagens intraconscienciais refletindo extrafisi-

camente; as companhias extrafísicas milenares sendo assistidas a partir das recins; as recins pro-

movendo reeducação parapsíquica; a mudança do padrão energético após reciclagens intracons-

cienciais; a mudança de companhias extrafísicas; as projeções vexaminosas orientando para mu-

danças; as reflexões durante e depois da projeção consciente (PC); as retratações extrafísicas ge-

radas por meio das recins; os autocompromissos multidimensionais fixados na agenda recinoló-

gica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis-recin; o sinergismo recéxis-recin; o sinergismo 

inteligência evolutiva–autopesquisa. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da auteducação evolutiva;  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do aprender a refletir refletindo; o prin-

cípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias aos autodesempenhos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código pessoal de priorização evolutiva; o código da pesquisa pessoal. 

Teoriologia: a teoria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da recuperação 

das unidades de lucidez (cons); a teática de 1% de teoria e 99% de prática. 

Tecnologia: a técnica da recin; a técnica do conscienciograma; a técnica da autorre-

flexão de 5 horas; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; as técnicas projecioterápicas; a téc-

nica de mais 1 ano de vida intrafísica; as técnicas conscienciológicas conscienciométricas auxi-

liando nas reciclagens intraconscienciais. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; os voluntários conscienciológicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorrecexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autorreeducaciologia; 

o laboratório diuturno da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisivel da Recexologia; o Colégio Invisível da Recinologia;  

o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Co-

légio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível 

dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito qualificante da autorrecin sendo importante motivador da reciclo-

genia; os efeitos do autodidatismo nas reciclagens. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da autorrecin. 

Ciclologia: o ciclo estudo-reflexão-metarreflexão-recin; o ciclo evolutivo recéxis-recin; 

o ciclo estagnação-transformação. 

Binomiologia: o binômio ação-reflexão; o binômio crise-crescimento; o binômio ouvir- 

-refletir; o exercício do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio tentativa-acerto. 

Interaciologia: a interação vontade-intencionalidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo recinológico obtido no cumprimento efetivo das 

tarefas autorreducativas; o crescendo pesquisa acadêmica–autopesquisa conscienciológica. 
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Trinomiologia: o trinômio tentativa-esforço-realização; o trinômio trafor-trafar-trafal; 

o trinômio intenções-interesses-objetivos; o trinômio automotivação-trabalho-lazer para novas 

reciclagens intraconscienciais. 

Polinomiologia: o polinômio vontade–intencionalidade cosmoética–autorganização in-

traconsciencial–autocomprometimento–recin. 

Antagonismologia: o antagonismo dogmatismo religioso / autopesquisa consciencioló-

gica; o antagonismo autoconflitividade / autopacificação; o antagonismo autocorrupção / autos-

superação de trafares; o antagonismo autocompromisso de promover as recins / autodesobri-

gação anticosmoética às recins. 

Politicologia: a lucidocracia; a recinocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à renovação consciencial. 

Filiologia: a recinofilia; a reciclofilia; a recexofilia; a neofilia; a conviviofilia; a cosmo-

eticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a recinofobia; a recexofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a evitação da síndrome da mesmice. 

Mitologia: o mito da autoqualificação sem dedicação. 

Holotecologia: a recinoteca; a recexoteca; a conscienciometroteca; a consciencioteca;  

a consciencioterapeuticoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a grupocognoteca; a socioteca; 

a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Recinologia; a Recexologia; a Invexologia; a Reciclologia;  

a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Conscienciometria; a Consciencioterapia; a Autodetermi-

nologia; a Autopesquisologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin recinofílica; a conscin-cobaia; a conscin flexível; a conscin refle-

xiva; a conscin lúcida; o ser cosmoético; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o autopesquisador; o intelectual; o exemplarista;  

o autodecisor; o consciencioterapeuta; o reciclante existencial; o inversor existencial; o proexista; 

o proexólogo; o epicon lúcido; o evoluciente. 

 

Femininologia: a intermissivista; a autopesquisadora; a intelectual; a exemplarista;  

a autodecisora; a consciencioterapeuta; a reciclante existencial; a inversora existencial; a proe-

xista; a proexóloga; a epicon lúcida; a evoluciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens 

criticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens sapiens; o Homo 

sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens argumentator; o Homo sapiens organisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrecinofilia = a motivação intermitente em realizar recins; maxirreci-

nofilia = a motivação constante em realizar recins. 

 

Culturologia: a cultura da recin ininterrupta; a cultura da Autorrecexologia; a cultura 

da autorrenovação consciencial. 

 

Multidimensionalidade. A disposição em realizar recins gera repercussões positivas pe-

rante a realidade multidimensional, refletindo nas consciexes presentes na psicosfera da conscin 

recinofílica, podendo realizar retratações interconscienciais. 
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Grupocarmologia. A vontade de mudar a si mesmo atua direta e indiretamente no gru-

pocarma da consciência recinofílica, incentivando reciclagens aos integrantes do grupo. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Recexologia, eis cotejo com 11 itens mostrando trafores da 

conscin recinofílica e trafares da conscin recinofóbica, enumerados na ordem alfabética, visando 

auxiliar o leitor ou leitora na autavaliação dos traços conscienciais: 

 

Tabela  –  Cotejo  Conscin  Recinofílica  /  Conscin  Recinofóbica 

 

N
os

 Conscin  Recinofílica  Conscin  Recinofóbica 

01. Abertismo Fechadismo 

02. Acabativa Precipitação 

03. Autocrítica Omissão 

04. Autorganização Ingenuidade 

05. Autorreflexão Impulsividade 

06. Lucidez autevolutiva Sectarismo egocêntrico 

07. Mentalsomática Psicossomática 

08. Neofilia Neofobia 

09. Parapsiquismo sadio Materialismo 

10. Proatividade Acomodação 

11. Voliciolina Catatonia consciencial 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recinofilia, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agenda  recinológica:  Autorrecinologia;  Homeostático. 

02.  Autoparapsiquismo  recinológico:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Escrita  reciclogênica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

07.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

09.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

10.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

12.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

13.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Recinometria:  Recinologia;  Neutro. 

15.  Resistência  antirrecin:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19120 

A  VIVÊNCIA  DO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL  PODE  LEVAR   
A  CONSCIN  LÚCIDA  A  DESENVOLVER  O  APREÇO,  GOSTO  

PELAS  RECINS,  DESDRAMATIZANDO  OS  PROBLEMAS   
A  SEREM  ENFRENTADOS  NA  MULTIEXISTENCIALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o nível da recinofilia pessoal? 

Quais técnicas ou ferramentas utiliza para desdramatizar a necessidade de mudança intracons-

ciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Araújo, Ana Luíza de Carvalho; Bichara, Felippe Feres; & Araújo, Leopoldo Freitas; Perfeccionismo: 

Autoconhecimento e Desapego dos Ideais Perfeitos; Artigo; XI Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do 

Iguaçu, PR; 14-17.07.14; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 18; N. 1; Ed. Especial; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 

8 enus.; 3 microbiografias; 3 siglas; 3 técnicas; 5 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscien-

ciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2014; páginas 48 a 58. 
2.  Guzzi, Flávia; Mudar ou Mudar: Relatos de Uma Reciclante Existencial; pref. Málu Balona; 232 p.; 14 

caps.; 1 ilus.; 5 fotos; 6 técnicas; 9 enus.; gols.; 300 termos; 20 refs.; alf.; epil.; 21 x 14 cm; br; Instituto Internacional de 

Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; p. 41 a 48. 
3.  Lopes, Adriana, & Takimoto, Nário; Teática da Autoconsciencioterapia; Anais do I Simpósio de Auto-

consciencioterapia; 24 enus.; 10 refs.; 2 microbiografias; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; Outubro de 2007; páginas 13 a 22. 
4.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 

glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
página 47. 

5.  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 1.426 e 1.427. 

 

L. F. R. 
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R E C I N O F I L I A    T E N E P E S S O L Ó G I C A  
( RE C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recinofilia tenepessológica é a afinidade, motivação, interesse e satisfa-

ção pelas aquisições neossinápticas recicladoras da especialização na tarefa energética pessoal, 

pautada pela vivência da Cosmoética e do Universalismo, as quais resultam em mudança de ma-

terpensene e renovação da fôrma holopensênica da base física da conscin tenepessista, homem ou 

mulher, visando a qualificação interassistencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo deriva também do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kyklós, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no in-

tervalo de”. O vocábulo consciência procede igualmente do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composi-

ção filia deriva do idioma Grego, phílos, “amigo, querido, queredor; agradável, que agrada”. Sur-

giu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. A palavra tarefa procede do idioma 

Árabe, tariha, “quantidade de trabalho imposto a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; im-

por a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocá-

bulo energético procede do idioma Grego, energetikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX.  

O termo pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Motivação às recins tenepessológicas. 2.  Autodisposição para a re-

novação tenepessológica. 3.  Busca pela qualificação tenepessológica. 4.  Apreço pela reciclagem 

pró-tenepes. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo recinofilia: 

autorrecinofilia; maxirrecinofilia; megarrecinofilia; minirrecinofilia; recinofílica; recinofílico. 

Neologia. As 3 expressões compostas recinofilia tenepessológica, recinofilia tenepesso-

lógica inicial e recinofilia tenepessológica avançada são neologismos técnicos da Recinologia. 

Antonimologia: 1.  Estagnação tenepessológica. 2.  Falta de motivação para a interassis-

tência pela tenepes. 3.  Fixação na zona de conforto tenepessológica. 

Estrangeirismologia: a open mind sendo fator desencadeante da recinofilia; o timing da 

recinofilia; o neomodus operandi resultado da recinofilia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à motivação e priorização interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Prioridade: 

autossuperação programada. Reciclagem: verbação exequível. Recinofilia: maturidade conscien-

cial. Tenepessismo: motivação reciclatória. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da recinofilia tenepessológica; a holopensenidade 

recinológica; os reciclopensenes qualificando a tenepes; a reciclopensenidade; os tenepessopen-

senes prioritários; a tenepessopensenidade; o holopensene multidimensional; o holopensene reno-

vado da base física do tenepessista; a materpensenidade; a conexão pensênica com o amparo ex-

trafísico de função; a pensenidade conectiva; os benignopensenes recicladores de padrões anacrô-

nicos; a benignopensenidade; a aquisição de neopensenes; a neopensenidade; a continuidade de 

padrões pensênicos antigos para não gerar estresse; a patopensenidade; a falta de continuísmo na 

reciclagem ortopensênica; a mudança holopensênica requerendo vontade férrea, autesforço e au-
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tenfrentamento; a holopensenidade renovada; a holopensenidade com efeitos interassistenciais 

através da tenepes; o materpensene tenepessológico. 

 

Fatologia: a renovação programada da tenepes; a alavancagem prazerosa na tenepes;  

a reciclagem intraconsciencial sendo elaborada passo a passo; a tenepes na condição de prioridade 

evolutiva; o comprometimento assumido no Curso Intermissivo (CI); os acréscimos na Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); a longevidade otimizada pelas renovações e interassistências; o exercí-

cio da docência tenepessológica na terceira idade; o abertismo permanente para novos aprendiza-

dos; o entusiasmo a cada novo investimento; o desapego da fé e da religiosidade priorizando  

a cientificidade; o abertismo para novas ideias em detrimento a hábitos regionais e bairrismos 

exacerbados; o temperamento sendo o maior desafio do reciclante; a melancolia intrafísica 

(melin) por saber e não fazer; a manutenção automimética, mesmo diante de contrafluxos, por 

meio do comodismo; a interconvivialidade sadia com todos os princípios conscienciais; a autava-

liação periódica dos ganhos evolutivos; a alegria íntima ao se ver superando travões; o diário da 

tenepes sendo balizador do nível interassistencial; as percepções de sincronicidades interassisten-

ciais; as interassistências emergenciais a qualquer momento; o atilamento interassistencial indi-

cando o pronto atendimento; o autesforço pela pacificação íntima; o nível de cosmoética pessoal 

indicando a qualidade da tenepes; a autopesquisa e o autodiagnóstico permanentes; a visão de fu-

turo com metas interassistenciais mais evoluidas; a recinofilia fundamentando a preparação para  

a autofiex; as reciclagens intraconscienciais nas recomposições e reconciliações grupocármicas; 

as reciclagens existenciais prazerosas mudando hábitos arraigados e costumes ultrapassados; a au-

torganização sendo fator principal na motivação recinológica; o desenvolvimento da fraternidade 

universalista. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as assimilações 

simpáticas (assins); as desassimilações (desassins); as semipossessões benignas de amparadores; 

o acoplamento com consciexes patológicas; as sinaléticas energoparapsíquicas indicando atendi-

mento emergencial de assistidos; as mensagens telepáticas de caráter interassistencial esclarece-

doras; as projeções lúcidas (PLs) tenepessológicas; as iscagens de consciexes para atendimento;  

o parambulatório interassistencial; as vivências extrafísicas impondo autoquestionamentos e refle-

xões; as experiências extrafísicas instigadoras de grandes reflexões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a recinofilia resultante do sinergismo vontade–determinação autopes-

quisística–autenfretamento; o sinergismo predisposição recinológica–intenção interassistencial– 

–superabilidade tenepessológica; o sinergismo autocoerência-recinofilia-tenepessismo; o siner-

gismo autoparapsiquismo-autorreflexão-autenfrentamento. 

Principiologia: o princípio da autoconvicção evolutiva através da interassistência;  

o princípio da autorganização evolutiva sendo prioridade na recinofilia; o princípio de a recin 

depender somente da vontade da consciência; o princípio do autesforço insubstituível para quali-

ficar a tenepes. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assentando a motivação interassis-

tencial; o ato de colocar-se na condição de menos doente para assistir os mais doentes; o CPC do 

tenepessista predispondo a recinofilia pela valorização da prática da tenepes. 

Teoriologia: a teoria e a vivência da reciclagem existencial visando a qualificação inte-

rassistêncial; a teoria de a motivação com discernimento predispor a interassistencialidade lúci-

da; a teoria de a recinofilia qualificar o desenvolvimento do tenepessismo. 

Tecnologia: a técnica das recins constantes qualificadoras da tenepes; a técnica da te-

nepes motivando as reciclagens intraconscienciais; a técnica da recin sem autocorrupções; a téc-

nica da autocrítica permanente sem vitimização; a técnica de aprender com os erros e melhorar 

com os acertos. 
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Voluntariologia: o voluntariado multidimensional das práticas da tenepes; o voluntari-

ado permanente da disponibilidade interassistencial a qualquer momento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico 

do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Recexolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito da prioridade recinológica na qualificação da tenepes; o efeito da 

vontade na autossuperação dos traços-fardos; o efeito da amparalidade permanente resultante 

da motivação em querer acertar; o efeito da interassistência na consolidação da autoconvicção 

evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses instigadoras de novas mudanças; as neossinpases 

descortinando as facetas da interassistencialidade; a recinofilia proporcionando o prazer da aqui-

sição de neossinapses; as neossinapses do parapsiquismo lúcido das práticas da tenepes; as ne-

ossinapses consolidando o trafor da interassistencialidade. 

Ciclologia: o ciclo recéxis-recin aplicado à interassistencialidade; o ciclo recin-neopen-

senes; o ciclo motivação–recin–qualificação tenepessológica; o ciclo recin-tenepes-recinofilia. 

Enumerologia: a motivação reciclatória; a comparação do ontem com o hoje nas postu-

ras pensências; a vontade férrea aplicada às renovações; a valorização das mudanças auferidas;  

a deslavagem cerebral antirreligião; o foco na interassistência qualificada; a satisfação íntima nas 

autossuperações. 

Binomiologia: o binômio neossinapses–tenepes qualificada; o binômio motivação reci-

nológica–autesforço; o binômio recinofobia–tenepes estagnada; o binômio trafor interassistenci-

al–reciclagem neofílica. 

Interaciologia: a interação autossuperações–ganhos evolutivos. 

Crescendologia: a interassistencialidade resultante do crescendo estagnação–avanço 

evolutivo; o crescendo parapsiquismo esboçante–parapsiquismo lúcido tenepessístico; o crescen-

do evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes-interassistência-Amparologia. 

Trinomiologia: o trinômio discernimento-recin-tenepes; o trinômio afinidade recinoló-

gica–neopensenidade–desenvolvimento tenepessológico; o trinômio autorganização–autoprazer 

reciclatório–tenepes em evolução; o trinômio recuperação de cons–renovações intraconscienci-

ais–interassistência efetiva. 

Polinomiologia: o polinômio reurbanização pensênica–afinidade reciclatória–motiva-

ção interassistencial–preparo para o ofiexismo; o polinômio motivação-recin-tenepes-amparo. 

Antagonismologia: o antagonismo neofobia / tenepessismo; o antagonismo vontade dé-

bil / vontade javalínica; o antagonismo reforma epidérmica / reciclagem visceral; o antagonismo 

tenepessismo / egocentrismo. 

Paradoxologia: o paradoxo boa intenção interassistencial–falta de discernimento; o pa-

radoxo da banalização das recins simultânea à motivação tenepessística; o paradoxo de as assi-

milações das energias patológicas dos assistidos resultarem em bem-estar (primener) pós-te-

nepes. 

Politicologia: a cosmocracia atuante nas práticas da tenepes; a recexocracia norteadora 

das ações do tenepessista; a cosmoeticocracia apontando o nível tenepessístico; a paraconvivio-

cracia vivenciada nas dimensões extrafísicas; a interassistenciocracia sendo a base da tenepes;  

a tenepes impulsionadora da evoluciocracia; a autodesassediocracia profilática do tenepessista. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reciclagem intraconsciencial em benifício 

da tenepes; a lei de causa e efeito tendo consequências positivas através da renovação pensênica. 

Filiologia: a recinofilia tenepessológica; a tenepessofilia; a autopesquisofilia; a autorga-

nizaciofilia. 

Fobiologia: a recinofobia; a neofobia. 

Sindromologia: o esforço pela autossuperação da síndrome da hiperatividade. 

Maniologia: a mania da ansiosidade para atingir as metas autopropostas. 
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Mitologia: o mito de a recin sempre gerar crises de sofrimento; o mito de não ter nada 

para mudar intraconsciencialmente. 

Holotecologia: a recinoteca; a pensenoteca; a interassistencioteca; a convivioteca; a te-

nepessoteca; a epicentroteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Recinologia; a Reciclologia; a Tenepessologia; a Interassistenci-

ologia; a Autorganizaciologia; a Pensenologia; a Desassediologia; a Conviviologia; a Comunico-

logia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin recinofílica; a conscin tenepessista; a conscin resiliente; a cons-

cin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o tenepessólogo; o ofiexista; o interassistencialista; o reciclante exis-

tencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador 

de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a tenepessóloga; a ofiexista; a interassistencialista; a reciclante existen-

cial; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; 

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

autoeducatus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens offiexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recinofilia tenepessológica inicial = aquela relativa às reciclagens no âm-

bito da psicossomática, com base em mudanças mais superficiais; a recinofilia tenepessológica 

avançada = aquela relativa às reciclagens no âmbito da mentalsomática, com base em mudanças 

intraconscienciais profundas e definitivas. 

 

Culturologia: a cultura da recinofilia; a cultura da mudança holopensênica; a cultura 

da autorreflexão tenepessológia; a cultura da interassistência evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recinofilia tenepessológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Antibagulhismo  energético:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

02.  Autodeterminação  recexológica:  Autossuperaciologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

06.  Mudança  holopensênica:  Recexologia;  Neutro. 

07.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

08.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

09.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

10.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

11.  Recinometria:  Recinologia;  Neutro. 

12.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  recéxis:  Recexologia;  Neutro. 

15.  Tenepessismo  24  horas: Tenepessologia;  Homeostático. 

 

O  TENEPESSISTA  AUTOCONSCIENTE  ENTENDE  OS  BE-
NEFÍCIOS  DAS  RECINS  CONSTANTES.  AS  NEOSSINAPSES  

ADQUIRIDAS  QUALIFICAM  A  PRÓPRIA  TENEPES  GERANDO  

DIVIDENDOS  AUTEVOLUTIVOS  A  FAVOR  DA  RECINOFILIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de tenepessista, está em dia com as 

recins qualificadoras da tenepes? Para você é motivo de satisfação íntima a autossuperação dos 

travões intraconscienciais? 
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R E C I N O M E T R I A  
( R E C I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recinometria é a métrica das reciclagens intraconscienciais da conscin, 

homem ou mulher, considerando o tempo, o autesforço e a autodisponibilidade despendidos para 

completar a mudança de algum comportamento, traço pessoal, atitude e / ou temperamento auto-

pesquisado, visando a autevolução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo recin é composto pelo prefixo re, derivado do idioma Latim, 

“retrocesso, retorno, recuo; repetição, iteração; reforço; intensificação”, seguido pelo termo ciclo 

também procedente do idioma Latim, cyclus, “período de anos”, e este do idioma Grego, kyklos, 

“círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século XVIII. O terceiro prefixo intra provém do mesmo idio-

ma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de”. A palavra consciência vem igual-

mente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apa-

receu no Século XIII. O elemento de composição metria deriva também do idioma Latim, me-

trum, “medida de 1 verso”, e este do idioma Grego, métron, “unidade de medida; o que mede; 

instrumento para medir”. 

Sinonimologia: 1.  Métrica das recins. 2.  Medida da autorreeducação. 3.  Autavaliação 

da performance recinológica. 

Neologia. O vocábulo recinometria e as duas expressões compostas recinometria poster-

gada e recinometria antecipada são neologismos técnicos da Recinologia. 

Antonimologia: 1.  Antirrecinologia. 2.  Antipriorologia recinológica. 

Estrangeirismologia: o timing da recin; a reciclagem fast; a reciclagem slow; a résis-

tance antievolutiva; a virada de vida sans délai; o make faster do reciclante autoconsciente; a top 

list das ações reparadoras e reconciliadoras; a high-speed evolutiva da conscin autolúcida; o novo 

modus operandi após as reciclagens evolutivas; o som da claquette sinalizando o início da ação 

recinológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intraconscienciais. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Evolução: 

autoprontidão recinológica. Recinometria: proéxis autadministrada. 

Coloquiologia: – Tempo mal empregado, longo parece. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da recin célere; o liberopensene aplicado à autorre-

novação contínua e permanente; os recinopensenes; a recinopensenidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade; o pensene neofílico; a pensenidade focada na autevolução; a ortopensenida-

de cotidiana; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a amplitude pensênica das recins cons-

tantes;  o neopensene auxiliador da ação rápida e eficaz; a eliminação de vícios pensênicos; a reti-

linearidade pensênica;  o holopensene do evoluciólogo. 

 

Fatologia: a recinometria; a medida temporal da mudança íntima; a prática recinométri-

ca; a perda do medo de mudar; o nível de eficácia das recins; a adoção da recinometria em cada 

período da reciclogenia; o autoinventariograma dos trafares apontando para as ações recinológi-

cas; a velocidade cruzeiro no ato de reciclar; a evitação da procrastinação; as metas proexológicas 

enquanto marcadores temporais na dimensão intrafísica; a autorganização influindo na eficácia 

dos resultados recinológicos; a autoprovocação de estados contínuos de crise de autocrescimento; 

a correção de atitudes desamarrando os grilhões das interprisões grupocármicas; o impasse da 
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condição de mudar ou mudar; a economia de tempo na autogestão autorganizada; a autopercep-

ção da perda de tempo com as mimeses dispensáveis; a exposição inócua de justificativas por 

meio das lamentações, vitimizações e queixas; o ato de deixar-se levar pela infocomunicação dis-

persiva; o desperdício de energia na autexibição egocêntrica; a negligência com a recin; a cora-

gem para medir os próprios erros e acertos; o autexemplarismo expresso em métrica quantificada; 

o autenvolvimento no cumprimento das metas pessoais; o comprometimento grupal para a conse-

cução das tarefas proexológicas; o ato de não subestimar o trafar a ser reciclado; a situação crítica 

provocada pela perda do timing da reciclagem necessária; o encantoamento da conscin resultante 

dos adiamentos autocorruptos; a inteligência e o empenho ao lidar com trafares recalcitrantes; as 

respostas sinceras das folhas de avaliação do Conscienciograma; o ato contraditório de a conscin 

acomodada querer mudar sem fazer recin; a reparação constante dos erros de abordagens; a inten-

sidade das autorreciclagens evolutivas; os contrafluxos sinalizando as recins atrasadas; a otimiza-

ção das minirrecins rumo às metas prioritárias; a medida da voliciolina; o predomínio da autosse-

riedade do traforismo pessoal; o aqui-agora-já da recin; a utilização da inteligência estratégica 

cosmoética nas concorrências interconscienciais; a inteligência evolutiva (IE) aplicada lucida-

mente nas autocorreções de rota. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a repercussão mul-

tidimensional na prática da recinometria; a pararreurbanização de bolsões extrafísicos nosográfi-

cos; a análise das projeções conscientes enquanto indicador recinométrico; a convivência em har-

monia e sincronia com os amparadores extrafísicos; a repercussão positiva das assistências extra-

físicas na vida do tenepessista; o uso das projeções conscientes para ações autotransformadoras;  

a amparabilidade presente nos autesforços de eliminação de traços patológicos; a paravisão com-

preensiva e assistencial das consciexes mais evoluídas; a assistência prestada pelo evoluciólogo 

nos processos de mudanças grupais; a tenepes a serviço das auto e heterorreciclagens; a estratégia 

de ser imprevisível para as consciexes assediadoras; o arrependimento pós-dessomático acentuan-

do a melex; a recin concluída reverberando assistencialmente nos bolsões extrafísicos afinizados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recin-recéxis; o sinergismo ação cosmoética–autenfren-

tamento; o sinergismo inteligência evolutiva–Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o sinergismo cons-

cin-cobaia–autajuste da autoimagem; o sinergismo interassistencial UNICIN-ICs otimizando re-

ciclagens individuais e grupais; o sinergismo alternância-produtividade; o sinergismo Holociclo–

–autodesassédio mentalsomático. 

Principiologia: o princípio da Cosmoética; o princípio de aplicar a IE na vida intrafísi-

ca; o princípio da autodisciplina diuturna; o princípio de não deixar para amanhã o realizável 

hoje; o princípio da atitude traforista diante dos erros e trafares; o princípio do autocuidado 

constante; o princípio da superação do desperdício; o princípio do pensamento retilíneo; o prin-

cípio da incorruptibilidade na autoconscienciometria; o princípio de adotar o livro Consciencio-

grama nas autavaliações conscienciais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da causa e efeito; a teoria do serenismo; a teoria do pensene. 

Tecnologia: a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica de mais 1 ano de vida;  

a técnica de escrita no período antelucano; a técnica da autopensenometria; a técnica da invéxis; 

a técnica do EV; a técnica da conscin-cobaia; a técnica autoconscienciométrica da identificação 

dos trafores, trafares e trafais; as técnicas conscienciométricas usadas pela Associação Interna-

cional de Conscieniciometria Interassistencial (CONSCIUS); as técnicas consciencioterápicas. 

Voluntariologia: as interações conscienciais no exercício do voluntariado consciencio-

lógico, alavancadoras do timing de autorrenovações. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório cons-

cienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da imobilidade fí-
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sica vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológi-

co da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticolo-

gia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisí-

vel da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível 

dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito da primeira recin autoconsciente; o efeito da recin exemplarista;  

os efeitos na própria psicosfera após a mudança pessoal; o efeito positivo da causalidade com-

preendida e autenfrentada; o efeito sistêmico no holossoma das ações neocomportamentais;  

o efeito da autopesquisa na identificação do trafar a ser reciclado; o efeito da retomada da recin 

protelada; o efeito negativo do atraso recinológico da minipeça consciencial dentro do Maxime-

canismo Multidimensional Interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses neofílicas reparadoras; a regeneração sináptica pe-

lo autesforço diurtuno; a criação de neossinapses pela extrapolação vivenciada; o autoinvesti-

mento lúcido nas ações desenvolvedoras de ortossinapses; as neossinapses da autoconscientiza-

ção precoce; o novo percurso sináptico após a recin concluída. 

Ciclologia: o ciclo das sucessivas viradas de comportamentos; o ciclo mentalsomático 

pesquisa-leitura-escrita-publicação; o ciclo recinológico megadecisão-ação-superação; o ciclo 

crise latente–crise recorrente–crise de crescimento; o ciclo autodesconforto-autoinvestigação- 

-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Enumerologia: a recin instantânea; a recin programada; a recin multidimensional; a re-

cin idealizada; a recin silenciosa; a recin demorada; a recin adiada. 

Binomiologia: o binômio falta de esforço–trafal persistente; o binômio tenepes-insights; 

o binômio técnica-reciclagem; o binômio hipótese-racionalidade; o binômio movimento-inércia; 

o binômio dispersão-retilinearidade; o binômio renovação-evolução; o binômio procrastinação- 

-antecipação; o binômio autodetecção de trafar–recin imediata; o binômio autofagia-retrocesso; 

o binômio análises pessoais–ações estratégicas; a compreensão vivencial do binômio admiração- 

-discordância geradora de recins interassistenciais. 

Interaciologia: a interação recins postergadas–imaturidades adiadas; a interação com-

preensão do Cosmos–fluxo do Cosmos; a interação métrica taconista–métrica tarística; a intera-

ção autesforço mentalsomático–gescon; a interação dado qualitativo–dado quantitativo; a intera-

ção autavaliação coerente–autexpressão autêntica; a interação dado-informação; a interação 

iniciativa-acabativa; a interação melin-recin. 

Trinomiologia: o trinômio empenho-desempenho-mudança; o trinômio variável-crité-

rio-escolha; o trinômio megadecisão-ação-recin; o trinômio encantoamento-saturação-movimen-

to; o trinômio parapercepção-autossinalizadores-anotação; o trinômio força hercúlea–força vo-

litiva–força recinométrica; o trinômio entrave-declive-irrompimento; o trinômio disponibilidade- 

-tempo-interassistência. 

Polinomiologia: o polinômio reconciliação-pacificação-integração-grupalidade; o poli-

nômio pusilanimidade-estagnação-melin-incompletismo-melex; o polinômio posicionamento-au-

tenfrentamento-autossuperação-euforin-compléxis-euforex. 

Antagonismologia: o antagonismo fato / parafato; o antagonismo quantidade de trafa-

res / qualidade dos trafores; o antagonismo recin eficaz / solução paliativa; o antagonismo 

preguiça constante / aceleração da História Pessoal; o antagonismo aproveitamento / desperdí-

cio do tempo evolutivo; o antagonismo autopesquisa profunda / crença pessoal distorcida; o an-

tagonismo aceleração da recin / protelação da recin. 

Paradoxologia: o paradoxo consciencial de a estagnação autevolutiva ser geradora da 

necessidade de recins. 

Politicologia: a democracia; a política de autogestão holossomática; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a autorreeducaciofilia; a autoconscienciometrofilia; a autodesassediofilia;  

a autevoluciofilia; a reciclofilia; a gesconofilia; a traforofilia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19129 

Fobiologia: a sociofobia; a reciclofobia; a neofobia; a interaciofobia; a cronofobia; a au-

tocogniciofobia; a autofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo influindo negativamente na realização das re-

cins; a síndrome da dispersão consciencial desfocando a conscin das metas proexológicas; a sín-

drome do comodismo; a síndrome de Cinderela; a síndrome de Gabriela; a autossuperação da 

síndrome do ostracismo; a síndrome da inércia grafopensênica. 

Maniologia: a mania de deixar para amanhã o realizável hoje; a riscomania; a ludoma-

nia; a autocorrupciomania; a egomania; a nosomania; a mania de empurrar com a barriga. 

Mitologia: o mito de haver única recin a fazer; o mito do trafar impossível de ser supe-

rado; o mito de não ter mais jeito; o mito de a reciclagem ser sinônimo de sofrimento e dor. 

Holotecologia: a proexoteca; a recinoteca; a recexoteca; a metodoteca; a consciencio-

teca; a inventarioteca; a coerencioteca; a despertoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Recinologia; a Proexologia; a Recexologia; a Cronoproexome-

tria; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Assistenciologia; a Interassistenciologia; a Auto-

cogniciologia; a Conscienciometrologia; a Pararrecinologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapi-

ens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens 

holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapi-

ens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autodeterminator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recinometria postergada = a avaliação métrica protelada das recins, acar-

retando atraso na História Pessoal; recinometria atualizada = a avaliação métrica das recins pari 

passu com as automudanças, acelerando a História Pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da produtividade; a Multiculturologia da autopriorização; a pa-

racultura da Intermissiologia; a cultura de anotar as vivências para futuras autanálises. 
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Paracronologia. Visando a otimização do tempo intrafísico, a conscin autolúcida dos 

trafares pessoais realiza recéxis e recins coordenando habilmente o trinômio temporal autoper-

cepção-ação-mudança, concernente a cada etapa necessária à consolidação da reciclagem a ser 

feita, caracterizadas em duas categorias: 

1.  Anacrônica. Quando há postergação de ações pró-recinológicas, dissintonizando-se 

com o tempo de mudança, gerando repercussão na autossuperação do trafar pelo adiamento pro-

vocado. Nessa condição, a conscin entra em automimese e pode cometer erros gerando cenário 

recorrente e crítico para o movimento de recin futura. 

2.  Sincrônica. Quando há sintonia das ações de autenfrentamentos e de reciclagens com 

o timing sincrônico dos 3 elementos: autopercepção do traço, megadecisões resultantes em movi-

mento dinâmico e autossuperação do trafar. Em tal condição, a conscin acerta, evolui e pratica  

o prioritário no momento evolutivo pessoal. 

 

Autodeterminologia. O percentual de investimento célere nas ações práticas produtoras 

de recins pode ser quantificado pela métrica dos autenfrentamentos empreendidos, espelhando as 

conquistas obtidas na dinâmica imposta à autevolução com direção megafocal. 

 

Proatividade. Pela Autoconsciencioterapia, as 4 fases autoconsciencioterápicas, quando 

autovivenciadas de modo lúcido, discernido e eficaz, decorrem com tempo de permanência mini-

mizado na transposição de cada etapa. A autopercepção consciencial, a autocognição, o empenho 

pessoal, a autodeterminação e a seriedade da conscin autocompromissada em promover recins in-

dicam o senso de proatividade. 

 

Autevolução. Perante a Proexologia, os perfis conscienciais interferem diretamente no 

aproveitamento do tempo intrafísico para a consecução da proéxis, determinando o autodesempe-

nho e o alcance das metas proexológicas. Eis, na ordem funcional, 3 exemplos de perfis conscien-

ciais com respectivas características quanto ao aproveitamento do tempo intrafísico: 

 

Tabela  –  Aproveitamento  do  Tempo  Intrafísico  por  Perfil  Consciencial 

 

N
os

 Perfil  consciencial Aproveitamento  do  tempo  intrafísico 

1. Conscin comodista Procrastinação; estagnação evolutiva 

2. Conscin aplicada 
Ação recinológica bem-desempenhada; 

evolutividade sadia  

3. Conscin proativa 
Megaceleração da História Pessoal; dinamização 

evolutiva e proexológica 

 

Temperamentologia. O ideal para a prática recinológica é predominar as recins profun-

das, remexendo as tendências pessoais de temperamento, ao invés das recins mais superficiais, 

mantenedoras de traços arraigados. O comodismo impede o alcance do compléxis, pois deixa  

a conscin em estado de autocorrupção recorrente. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recinometria, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acronologia  da  recin:  Autotaquicogniciologia;  Neutro. 

03.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 
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05.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

06.  Cronoconscienciometrologia:  Cronoevoluciologia;  Neutro. 

07.  Eficácia  autopesquisística:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

08.  Instantâneo  evolutivo:  Instantaneologia;  Homeostático. 

09.  Mudança  de  ego:  Egocarmologia;  Neutro. 

10.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

11.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

12.  Reciclofilia:  Reciclologia;  Neutro. 

13.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  AUTOLÚCIDA  E  AUTODETERMINADA  INVES- 
TE  TEMPO  E  AUTESFORÇO  PERMANENTE  NAS  RECINS  

ININTERRUPTAS  EM  RITMO  ACELERADO,  AFERINDO  ÊXI-
TOS  PRÓ-EVOLUTIVOS  NA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já mapeou e metrificou tecnicamente as recins 

pessoais alcançadas? Imprime dinamismo nos movimentos de reciclagens pessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Johnson, Spencer; Quem mexeu no meu Queijo?: Uma Maneira Fantástica de Lidar com as Mudanças 

em seu Trabalho e em sua Vida (Who moved my Chese?); pref. Kenneth Blanchard; trad. Maria Clara de Biase; 112  
p.; 4 caps.; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 21ª Ed.; Record; Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 32, 35, 38, 43 e 75. 

2.  Machado, Cesar; Proatividade Evolutiva sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf; 

revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309 enus.;  
1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias; 

10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014, páginas 

58, 59, 83 e 165 a 223. 
3.  Schmit, Luimara; Programa de Recéxis: Recurso Conscienciométrico para Autoplanejamento; Artigo; 

Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 1; 10 enus.; 14 tabs.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; Janeiro-Marco, 2010; páginas 25 a 38. 
4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-
ginas 135, 228, 931, 976 e 995. 

 

A. S. 
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R E C L A M A Ç Ã O  
( A U T O V I T I M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reclamação é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, queixar-se, 

lamuriar-se ou protestar ante situações, acontecimentos, atitudes e posturas de outrem julgadas 

inoportunas, inconvenientes ou provocativas, valorizando o incômodo pessoal em detrimento às 

oportunidades evolutivas e interassistenciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra reclamação deriva do idioma Latim, reclamatio, “aprovação rui-

dosa; aclamação”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Queixa. 2.  Protesto. 3.  Reclamo. 4.  Lamuriação. 5.  Lamentação.  

6.  Choradeira. 7.  Queixume. 8.  Crítica anticosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo reclamação: 

irreclamabilidade; irreclamável; reclamada; reclamado; reclamador; reclamadora; reclamante; 

reclamar; reclamável; reclame; reclamismo; reclamista; reclamizada; reclamizado; reclamizar; 

reclamo; reclamofobia. 

Neologia. As 3 expressões compostas reclamação pessoal, reclamação grupal e recla-

mação coletiva são neologismos técnicos da Autovitimologia. 

Antonimologia: 1.  Demonstração de gratidão. 2.  Valorização. 3.  Ação de aplaudir.  

4.  Manifestação de apoio. 5.  Conduta de aprovação. 6.  Crítica cosmoética. 

Estrangeirismologia: os bad feelings. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à proatividade evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Queixa: 

prazer patológico. Queixa é covardia. Lamentação significa desperdício. Lamentações não cor-

rigem. Evitemos toda lamentação. Evitemos prosseguir reclamando. 

Coloquiologia: a grama do vizinho sempre parece mais verde; o copo meio cheio ou 

meio vazio; a reclamação de barriga cheia. 

Proverbiologia. Eis provérbio oriental evidenciando a inutilidade da queixa ou da recla-

mação: – Se tem remédio, por que te queixas? Se não tem, por que te queixas? 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Lamento. Lamentar sem agir é respirar sem viver”. 

2.  “Queixa. Queixa significa orgulho ferido”. 

3.  “Queixas. As queixas aumentam as dores”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da vitimização; o holopensene pessoal assediador;  

o holopensene heterassediador; os baratropensenes; a baratropensenidade; os fixopensenes; a fixo-

pensenidade; o holopensene pessoal do belicismo; a autopensenidade imatura; o carregamento da 

pensenidade no sen; os egopensenes; a egopensenidade; a ruminação pensênica; o holopensene pes-

soal doentio ou nosológico gerado pelos ressentimentos, queixas, mágoas; os nosopensenes; a noso-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade atuando enquanto atratora de heterassédio extrafí-

sico; a falta de retilinearidade autopensênica; os autopensenes; a autopensenidade; a necessidade de 

ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade. 

 

Fatologia: a reclamação; o hábito da queixa; o descontentamento; a oposição por meio 

de palavras ou pensamentos; a reclamação pela privação e pelo excesso; a reclamação para cha-

mar atenção; a reclamação justificando insucessos; a reclamação enquanto bengala; a reclamação 

sobre fatos ruins, desagradáveis, indigestos, sofríveis ou difíceis; a reclamação sem discernimen-
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to; a falta de soluções práticas para os problemas; o fato de reclamar não resolver problemas; as 

necessidades não atendidas; a insatisfação; os conflitos não resolvidos; o loc externo; o ato de não 

se colocar no lugar do outro; o ato de apontar o trafar alheio para não ver o próprio; o alto nível 

de exigências pessoais; a escassez de concessões e compreensão; a imaturidade; o ato de falar  

e pensar mal dos outros; a contaminação patológica do grupo; as manipulações; os acumplicia-

mentos; a birra; a retaliação dos erros de outrem; o ato de atribuir importância exagerada aos pro-

blemas e dificuldades; as fofocas e intrigas; a carência; os ciúmes; a falta de controle emocional; 

a irritabilidade; a vitimização encobrindo a contrariedade; o ato de se colocar no papel de vítima; 

a poliqueixa; a supervalorização dos caprichos e desejos pessoais; o egocentrismo; as cobranças; 

a contestação; a desaprovação; o relato exagerado dos desagrados; a hipercriticidade; a fuga das 

resoluções; o pavio curto; a impaciência; o mau humor; as afinidades baratrosféricas; a autovulne-

rabilidade; a autoconflituosidade; a inexistência de perspectiva; a insuficiência de Higiene Cons-

ciencial; a falta de aceitação dos acontecimentos e das consciências; a intolerância às diferenças;  

a escassez de conversa, discussão e acareação; o melindre, a mágoa, o sofrimento e / ou a ofensa 

gerando desgostos; a perturbabilidade; a reclamação enquanto travão da autodesperticidade; a la-

múria fomentando o traço redutor de autodiscernimento; a queixa sustentando a procrastinação;  

a falta de posicionamento assistencial; a ausência da visão de conjunto dos fatos e parafatos e da 

perspectiva evolutiva. 

 

Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático;  

a privação de comunicação com amparadores extrafísicos; o acoplamento com consciexes poli-

queixosas; a dificuldade na desassimilação; a desassim insuficiente; os bloqueios e descompensa-

ções bioenergéticas; o autassédio; a reclamação predispondo a evocação de assediadores extrafísi-

cos; a ausência de lucidez quanto à seriexialidade; a carência de lucidez quanto à multidimensio-

nalidade; a interprisão grupocármica multiexistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico observar o pior das coisas–pensar mal das 

pessoas–queixar-se de tudo; o sinergismo patológico irritabilidade–facilidade em gerar conflitos. 

Principiologia: o princípio de evitar reclamar enquanto exemplarismo pessoal; o prin-

cípio autocorruptor “to o mun o faz”. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas alertando a necessidade de retrata-

ções; a teoria da seriexologia oportunizando recins. 

Tecnologia: a técnica da atomização do autodesconforto; a técnica de, para única quei-

xa, fazer 3 elogios ou agradecimentos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o la-

boratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

proexologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito de enxergar sempre o copo meio vazio; o efeito da psicosfera ener-

gética desagradável gerando afastamento de amigos e familiares; o efeito colateral da estratégia 

negativa de viver. 

Neossinapsologia: as patopensenidades bloqueando neossinapses; as neossinapses sur-

gidas a partir da recin; a criação de neossinapses após recebimento de crítica cosmoética. 

Ciclologia: o ciclo patológico desagrado-ruminação-queixa; a reclamação alimentando 

o ciclo autassédio-heterassédio; o ciclo ego ferido–reclamação. 

Enumerologia: a falta de ação; a falta de reciclagens; a falta de coragem; a falta de au-

tavaliação; a falta de proatividade evolutiva; a falta de holomaturalidade; a falta de conviviali-

dade fraterna. 
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Binomiologia: a ignorância quanto ao binômio admiração-discordância; a ausência do 

binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio decidofobia-poliqueixa; o binômio desagrado-lamu-

riação. 

Interaciologia: a interação mais discernimento–menos queixa; a interação entre várias 

conscins reclamonas; a interação entre a conscin e as próprias reclamações; a interação emocio-

nalismo-lamentação; a interação autoincorruptibilidade–pacificação íntima; a interação autode-

sassédio-heterodesassédio. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo contestação–autocrítica evolutiva; o crescendo 

patológico lamuriação esporádica–poliqueixa consolidada. 

Trinomiologia: o trinômio murmúrio-inação-melin; o trinômio tristeza-apatia-irritabili-

dade; o trinômio desagrado-ruminação-exigência; o trinômio queixume–compreensão–holoma-

turidade evolutiva. 

Polinomiologia: o polinômio mágoa-autassédio-lastimações-vitimização. 

Antagonismologia: o antagonismo Curso Intermissivo (CI) / porão consciencial; o an-

tagonismo cidadão grato / cidadão ressentido; o antagonismo bom humor / queixa; o antago-

nismo inteligência evolutiva / inteligência emocional; o antagonismo conscin grata / conscin la-

muriante; o antagonismo ação / reclamação; o antagonismo autovitimização / racionalidade evo-

lutiva; o antagonismo crítica anticosmoética / feedback fraterno. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin em evolução optar por se manter estática. 

Politicologia: a assediocracia; a belicocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; 

a lucidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo; a lei do vale-tudo; a lei da ação e reação; 

a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a falta de autocriticofilia; a egofilia; a algofilia; a conflitofilia; a assediofilia; 

a anticosmoeticofilia; a apriorismofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia; a recinofobia; a evoluciofobia; a autocriticofobia; 

a autopesquisofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB); a síndrome da autovitimização; a síndrome do vampirismo bioenergético; a síndrome da 

dispersão consciencial; a síndrome da expectativa frustrada; a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a mania de criticar; a mania de apontar o defeito dos outros; a mania de ter 

sempre razão; a mania de transferir a autorresponsabilidade; a mania de chamar a atenção; a ego-

mania; a mania de nunca estar satisfeito; a mania de falar mal de si e dos outros; a mania de que-

rer o mundo do próprio jeito; a belicomania; a nostomania; a mania do trafarismo. 

Mitologia: o mito de a reclamação mudar o mundo; o mito de a crítica ser sinônimo de 

alto grau de exigência; o mito da perfeição; o mito da sorte e do azar; o mito de a reclamação 

ser desabafo; o mito do mártir. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a trafaroteca; a patopensenoteca; a psicossomatoteca; 

a convivioteca; a eticoteca; apriorismoteca; a nosoteca; a belicosoteca. 

Interdisciplinologia: a Autovitimologia; a Conviviologia; a Autassediologia; a Parapa-

tologia; a Anticosmoeticologia; a Antidiscernimentologia; a Antiassistenciologia; a Desarmonio-

logia; a Antievoluciologia; a Antirrecexologia; a Dispersologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin viciada na reclamação; a conscin poliqueixosa; a conscin sem lu-

cidez; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; a conscin autassediadora; a conscin hete-

rassediadora; a conscin baratrosférica; a consciência anticosmoética; a conscin imatura; a conscin 

vitimizável; a consciex assediadora; a consciex heterassediadora. 

 

Masculinologia: o algoz de si mesmo; o insatisfeito; o injustiçado; o compassageiro 

evolutivo; o pré-serenão vulgar; o coitadinho; o ranzinza; o resmungão; o queixoso; o acusador;  
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o chorão; o choramingão; o descontente; o doído; o implicador; o irritadiço; o lamuriante; o ma-

goado; o ressentido; o evoluciente; o autovitimizado. 

 

Femininologia: a algoz de si mesma; a insatisfeita; a injustiçada; a compassageira evo-

lutiva; a pré-serenona vulgar; a coitadinha; a ranzinza; a resmungona; a queixosa; a acusadora;  

a chorona; a choramingona; a descontente; a doída; a implicadora; a irritadiça; a lamuriante;  

a magoada; a ressentida; a evoluciente; a autovitimizada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens lamuriens; o Homo sapi-

ens reclamator; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sa-

piens vulgaris; o Homo sapiens minidissidens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reclamação pessoal = a lamúria sobre as dificuldades particulares cotidi-

anas, sem a autorganização e proatividade para resolução dos problemas; reclamação grupal  

= a queixa conjunta de colegas de trabalho contra o chefe agressivo e autocrata, sem procurar  

o diálogo pacificador; reclamação coletiva = a falação da população contra os governantes, sem  

a contrapartida do voto responsável. 

 

Culturologia: a cultura da reclamação; a cultura do não-me-toques; a cultura da con-

decoração das dificuldades em detrimento da cultura da resolução dos problemas. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 tipos de queixa comuns entre 

conscins: 

01.  Reclamação da cidade. 

02.  Reclamação da crise. 

03.  Reclamação da dificuldade. 

04.  Reclamação da dupla evolutiva (DE). 

05.  Reclamação da facilidade. 

06.  Reclamação da falta de dinheiro. 

07.  Reclamação da falta de dupla evolutiva. 

08.  Reclamação da falta de oportunidade. 

09.  Reclamação da falta de tempo. 

10.  Reclamação da falta de trabalho. 

11.  Reclamação da fartura. 

12.  Reclamação da mãe. 

13.  Reclamação da vida. 

14.  Reclamação das condições climáticas. 

15.  Reclamação de outra conscin. 

16.  Reclamação do atraso alheio. 

17.  Reclamação do chefe. 

18.  Reclamação do colega de trabalho. 

19.  Reclamação do desafio. 

20.  Reclamação do Estado. 

21.  Reclamação do excesso de trabalho. 

22.  Reclamação do filho(a). 

23.  Reclamação do governo local. 

24.  Reclamação do pai. 

25.  Reclamação do país. 

26.  Reclamação dos políticos. 

27.  Reclamação do trabalho. 

28.  Reclamação para outra conscin. 
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29.  Reclamação pelas responsabilidades. 

30.  Reclamação sobre o corpo. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Conviviologia, as reclamações podem ser classificadas, por 

exemplo, em 2 tipos básicos antagônicos, citados em ordem alfabética: 

1.  Construtiva: cosmoética, positiva, tarística, produtiva, com disposição para a resolu-

ção do problema, mais rara entre as consciências. 

2.  Destrutiva: anticosmoética, negativa, vazia, ressentida, vitimizada e sem objetivo, 

mais comum entre as consciências. 

 

Terapeuticologia. Concernente à Profilaxiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 10 aspectos importantes a serem considerados pela conscin queixosa visando a reciclagem do 

traço da reclamação: 

01.  Agradecimento. Expressar gratidão frente às oportunidades evolutivas. 

02.  Assistência. Discernir quanto à responsabilidade pessoal e / ou grupal assistindo 

conscins e consciexes. 

03.  Competência. Ser capaz de compreender as tarefas assistenciais pré-estabelecidas 

para esta ressoma (proéxis), sem perder nenhuma oportunidade de realizá-las. 

04.  Coragem. Promover situações desafiadoras gerando autopesquisas e gescons. 

05.  Exemplarismo. Assumir a condição de conscin lúcida, proativa e exemplarista, 

frente às dificuldades intrafísicas. 

06.  Reciclagens. Superar desagrados, dificuldades e adversidades sinalizando recicla-

gens em franco desenvolvimento. 

07.  Reconciliações. Estar lúcido quanto à serialidade existencial, aproveitando todas  

as chances de reconciliações. 

08.  Resolução. Analisar e compreender as circunstâncias buscando a resolução dos pro-

blemas e contrariedades ao invés de valorizar as dificuldades. 

09.  Trafares. Reconhecer os trafares pessoais com predisposição e despojamento, apro-

veitando as chances para identificar os traços pouco claros, sem lamúrias ou autovitimização. 

10.  Trafores. Admitir os trafores pessoais e as competências necessários para a resolu-

ção dos obstáculos existenciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reclamação, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio  emocional:  Autassediologia;  Nosográfico. 

02.  Autodecidibilidade:  Decidologia;  Neutro. 

05.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Consciência  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Conscin  monoideica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  poliqueixosa:  Autovitimologia;  Nosográfico. 

09.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

10.  Papel  de  vítima:  Conviviologia;  Nosográfico. 

11.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

12.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

14.  Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico. 

15.  Zona  de  desconforto:  Autocoerenciologia;  Neutro. 
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O  ATO  DE  RECLAMAR  VALORIZA  A  DECISÃO  PELAS  DI-
FICULDADES  AO  INVÉS  DA  SOLUÇÃO  DOS  PROBLEMAS,  
DEMONSTRANDO  O  INAPROVEITAMENTO  DAS  OPORTUNI-
DADES  EVOLUTIVAS  PARA  A  REALIZAÇÃO  DA  PROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda encara os desafios de maneira vitimizada  

e queixosa? Percebe o quanto a prática da reclamação reduz a autolucidez? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Rogick, Flávia; Consciência Centrada na Assistência: Breve Estudo Conscienciométrico da Conscin Vul-

gar ao Tenepessista Veterano; pref. Djalma Fonseca; revisores; Djalma Fonseca; et al.; 300 p.; 4 partes; 34 caps.; 5 en-
dereços; epílogo; 55 enus.; 1 escala; 1 esquema; 1 ilus.; 25 siglas; 4 tabs.; 1 teste; epílogo; 60 refs.; 5 anexos;  alf; ono.; 23 

x 16 cm.; br; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 84 e 85. 

2.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de 
Revisores da Editares; 344 p. 4 seções; 29 caps.; 20 abrevs.; 20 citações; 3 diagramas; 22 E-mails; 72 enus.; 5 esquemas;  

1 fluxograma; 1 foto; 1 ilus.; 1 minibiografia; 10 notas; 2 questionários; 9 tabs.; 17 técnicas; 14 testes; 20 websites;  

2 apênds.; glos. 219 termos; 12 filmes; 113 refs.; 13 webgrafias; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; 
2013; página 223. 

3.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

956 e 1.408. 
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 
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2009; páginas 228, 294 e 297. 

 

P. S. G. 
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R E C L U S Ã O    V O L U N T Á R I A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reclusão voluntária é o ato ou efeito do afastamento da conscin do con-

vívio do mundo ou das outras pessoas, seja por opção e até por fanatismo religioso. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo reclusão vem do idioma Latim, reclusio, “ação de abrir; abertura”. 

Apareceu no Século XVI. O vocábulo voluntário deriva também do idioma Latim, voluntarius, 

“que age por vontade própria”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Vida reclusa. 2.  Autoclausura. 3.  Cárcere voluntário. 4.  Eutanásia 

light. 5.  Semissuicídio. 6.  Megaomissão deficitária. 

Neologia. As duas expressões compostas minirreclusão voluntária e maxirreclusão vo-

luntária são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Reclusão involuntária. 2.  Reclusão imposta. 3.  Cárcere privado.  

4.  Eutanásia. 5.  Autocídio; suicídio. 6.  Ampliação do mundo pessoal. 7.  Coniunctio. 

Estrangeirismologia: o existentiale vacuum; o breakdown; a surmenage; a eutanásia 

light; o nonsense evolutivo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal intoxicado; os patopensenes carregados; a ausên-

cia da Higiene Autopensênica; os ectopensenes; a ectopensenidade; os esquizopensenes; a esqui-

zopensenidade. 

 

Fatologia: a reclusão voluntária; o ato voluntário de recluir-se; a reclusão voluntária co-

mo autopunição; a vida reclusa voluntária; o autoconfinamento solitário; a autoindisponibilidade; 

a autoclausura; o autocativeiro; o autencolhimento consciencial; a autocastração evolutiva;  

a auto-hibernação consciencial; a autexclusão; a incomunicabilidade pessoal; o umbigão travado; 

a espera da dessoma; o cárcere voluntário; a autodepressão grave; o autismo autoconsciente;  

o instinto de fuga; o surto de reclusão; a heterotopia; a conviviopatia; o escapismo; o descaminho 

existencial; a insociabilidade; a reclusão voluntária por alguns meses; a reclusão voluntária per-

manente; o autassédio; as retrogradações; as idiossincrasias; as atitudes evasivas; a acídia; o al-

coolismo; a alienação; o desleixo pessoal; a autobcecação; as ilogicidades; as insensatezes; as ex-

centricidades; as posturas aberrantes; as posições depressivas; a ausência franca de autocrítica;  

a recusa pessoal da realidade; o desgosto considerado irremediável; a autassediopatia; o cenobitis-

mo; o eremitismo; o misoneísmo; o vegetalismo; o antiexemplarismo; o fechadismo consciencial; 

o fechamento em copas; a misantropia; o alheamento; a causa inconfessada; a minidissidência 

ideológica; as questões malparadas; as pendências críticas; os hiperconstrangimentos; a acumu-

lação de aborrecimentos; os conflitos interpessoais; o erro das proporções; a incivilidade; a for-

miga tornada elefante; os sintomas depressivos da reclusão social; a guerra perdida com os fatos; 

a zona de desconforto; a quarta idade; o distúrbio geriátrico; o semissuicídio; o suicídio lento;  

o desacerto grupocármico; a exclusão das outras consciências; os espaços de reclusão na cidade;  

o convento; o retiro; a dispersão das companhias evolutivas; a refratariedade ao convívio do mun-

do; o tresmalhamento; o estacionamento evolutivo; a frustração do impacto constrangedor; a me-

lin aguda; a viagem para o fim do mundo; a vivência do eu sozinho. 

 

Parafatologia: a Autobaratrosfera na vida intrafísica; o estágio final, humano, pré-bara-

trosférico; a pré-psicose intrafísica da pós-dessomática; a ausência da inteligência evolutiva (IE); 

o autencapsulamento patológico. 
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III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: o decadentismo; o autorregressismo; a fracassomania; a sinistrose;  

o derrotismo; o catastrofismo; o baratrosferismo. 

Binomiologia: o binômio fechadismo-estagnação; o binômio ilha de conhecimento–par-

tilha do saber. 

Trinomiologia: o trinômio indisponibilidade-imaturidade-desafeição. 

Politicologia: a teocracia; a idolocracia. 

Fobiologia: a aclofobia; a agorafobia; a demofobia; a conviviofobia; a misantrofobia;  

a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da clausura; a síndro-

me do esgotamento. 

Maniologia: a nostomania; a criptomania; a claustromania; a querulomania. 

Holotecologia: a fobioteca; a regressoteca; a psicopatoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Parapatologia; a Passadologia; a Desviologia;  

a Suicidiologia; a Nosografia; a Trafarologia; a Criminologia; a Sociologia; a Voliciologia;  

a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o recluso por si mesmo; o autocastrado evolutivo; o reclusionário pela 

autoignorância; o cativo por si mesmo; o recolhido a convento por desgosto; o autassediado;  

o pré-serenão vulgar; o evoluciente; o eremita histórico; o ermitão; o anacoreta; o cenobita; o pro-

fissional religioso de convento; o lobo solitário. 

 

Femininologia: a reclusa por si mesma; a autocastrada evolutiva; a enclausurada por si 

própria; a autassediada; a pré-serenona vulgar; a evoluciente; a insociável; a isolacionista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens clausus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sa-

piens exhaustus; o Homo sapiens desistens; o Homo sapiens pathomimeticologus; o Homo sa-

piens consreu; o Homo sapiens nosographus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreclusão voluntária = o curto período da muda, transitório, da pes-

soa constrangida pelo próprio ato antissocial; maxirreclusão voluntária = a autointernação perma-

nente e sigilosa da pessoa em algum local ermo, sem informar o endereço a ninguém. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais religiosos. 

Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, há pessoas preferindo viver sozinhas; outras 

buscam o isolamento temporário, por exemplo, para escrever; outras ainda se isolam por exigên-

cia profissional, ao modo do faroleiro. O enfoque, aqui, é a reclusão patológica pela própria von-

tade de quem deseja fugir do mundo ou sumir de vez, evitando a convivência com outras pessoas. 

O convívio é princípio básico, inarredável e insubstituível da evolução consciencial. 

 

Terapeuticologia. Segundo a Consciencioterapia, o melhor para a conscin vítima da re-

clusão voluntária é buscar repensar a vida e encarar a reciclagem integral das autopensenizações, 

empregando todos os recursos cosmoéticos válidos, aceitando a hora da viragem, a fim de correr 

atrás dos prejuízos e recuperar o tempo perdido, aplicando os múltiplos valores recebidos e ainda 

disponíveis na existência, com neoperspectivas e automotivações. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reclusão voluntária, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Alienação:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

03.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

04.  Autofuga:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

05.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

10.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia; Nosográfico. 

 

QUEM  FOGE  AO  CONVÍVIO  NATURAL  COM  AS  PESSOAS  

SOMENTE  COLHE  DESGOSTOS,  AUTOINTOXICAÇÕES   
E  FRUSTRAÇÕES.  A  MAIOR  PROVA  DESTE  FATO  ESTÁ  

NA  RECLUSÃO  CARCERÁRIA:  NÃO  CURA  NINGUÉM. 
 

Questionologia. Você passa ou já passou por alguma fase de reclusão voluntária nesta 

vida humana? Por qual razão? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 93, 112, 138 e 538. 

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 320 e 937. 
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R E C O B R A M E N T O  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recobramento é o ato ou efeito de se recobrar, recuperar, readquirir, rea-

ver, reconquistar, retomar ou resgatar algo, alguma posse perdida, condição ou disposição, pro-

movendo certa categoria de reciclagem existencial ou intraconsciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo recobrar deriva do idioma Latim, recuperare, “recuperar; reaver”. 

As palavras recobrar e recobramento surgiram no Século XIV. O sufixo mento provém do mes-

mo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. 

Sinonimologia: 01.  Recobro. 02.  Recuperação; reparação; retificação. 03.  Reconquis-

ta; retomada. 04.  Resgate. 05.  Restabelecimento. 06.  Reabilitação; reanimação. 07.  Recomposi-

ção; restauração. 08.  Renovação; requalificação; reutilização. 09.  Ressarcimento. 10.  Anties-

tigmatização; maxidissidência; moréxis; ortotopia; recéxis; recin. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo recobra-

mento: autorrecobramento; heterorrecobramento; irrecobrabilidade; irrecobrável; recobra; re-

cobrada; recobrado; recobrar; recobrável; recobro. 

Neologia. As 3 expressões compostas recobramento egocármico, recobramento grupo-

cármico e recobramento policármico são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 01.  Perda. 02.  Perdologia. 03.  Privação. 04.  Prejuízo. 05.  Autorre-

gressismo. 06.  Escapadela; escapismo; evasionismo. 07.  Desviex; Desviologia. 08.  Deserção. 

09.  Ectopismo; heterotopia. 10.  Autestigmatização; minidissidência. 

Estrangeirismologia: o ato de recobrar a performance. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem existencial ou intraconsciencial; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; a repensenização pessoal. 

 

Fatologia: o recobramento; o recobramento pessoal; o recobramento grupal; o recobra-

mento político; o recobramento da identidade; o recobramento da autonomia; o recobramento das 

propriedades; o recobramento dos direitos; o recobramento de atividades como sendo fator ine-

rente à inexperiência humana; as perspectivas de recobramento; o processo de recobramento;  

a reaquisição do perdido; o recobramento dos conhecimentos antes relegados ao acostamento in-

telectivo; a automutilação e o suicídio não permitindo o recobramento na vida atual; o recobra-

mento de crédito; a mudança corretora de rumo; o recobramento do bom conceito perante a So-

cin; o recobramento do bom nome; o recobro da liberdade perdida; a revitalização dos valores 

pessoais; o resgate de dívida; o ato de recobrar o equilíbrio operacional e orçamentário; o ato de 

recobrar o poder de compra; o ato de recobrar o prazer de aprender; o recobro dos arquivos perdi-

dos; o recobramento intelectivo dos cons magnos; a retratação pública; o recobramento da vítima 

do incêndio; o recobramento do estado de ânimo; a retomada do alento; o recobro da esperança;  

o autenfrentamento pessoal; o renascimento da vida pessoal; o recobro da alegria; o recobro da 

autestima; a recaptura do saber; a regeneração das ideias pessoais; o reparo da coerência pessoal. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o recobramento com extrapolacionismo parapsíquico; o resgate 

extrafísico (resgatex) assistido na Baratrosfera; as paracatarses. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retroexperiências acumuladas–neoexperiências promis-

soras. 

Principiologia: o princípio da descrença com bases nas experiências pessoais; o prin-

cípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática da retomada de tarefa. 

Tecnologia: a técnica das repetições das experiências. 

Voluntariologia: o voluntariado democrático da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos recexologistas; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos. 

Efeitologia: os efeitos construtivos das reciclagens existenciais. 

Ciclologia: o ciclo imaturidade da fuga–maturidade consciencial do retorno às respon-

sabilidades. 

Enumerologia: o recobramento físico; o recobramento intelectual; o recobramento mo-

ral; o recobramento profissional; o recobramento social; o recobramento parapsíquico; o reco-

bramento evolutivo. 

Binomiologia: o binômio vontade-intenção; o binômio agravante-atenuante; o binômio 

renovação-inovação; o binômio 1 passo atrás–2 passos à frente. 

Interaciologia: a interação autopriorização–autoprioridades evolutivas. 

Crescendologia: o crescendo volitivo infância–adolescência–adultidade madura; o cres-

cendo erro-correção. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação. 

Antagonismologia: o antagonismo impulso / recuo; o antagonismo erro / acerto. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Holotecologia: a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Somatologia; a Evoluciologia; a Proexologia;  

a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Tenepessologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; 

a Politicologia; a Paracronologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recuperator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

politicus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens sanus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recobramento egocármico = a volta da consciência do estado de coma; 

recobramento grupocármico = a volta do político ao cargo público; recobramento policármico 

= a volta do praticante da tenepes às tarefas diárias. 

 

Culturologia: a cultura da reciclagem existencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Recexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 catego-

rias de recobramentos pessoais mais comuns: 

01.  Comatosologia: a volta à vida depois de a conscin viver no estado de coma por lon-

go tempo, recobrando a vitalidade, os movimentos e a própria fala. 

02.  Competenciologia: o recobro das habilidades manuais, artesanais ou dos potenciais 

profissionais esquecidos em nova fase de vida da pessoa decidida. 

03.  Conscienciologia: o voltar a si, o recobro da consciência, dos sentidos ou da lucidez 

da jovem depois do breve desmaio. 

04.  Convalescenciologia: a recuperação do motorista dos traumas e escoriações depois 

de ser vítima do grave acidente de trânsito, recobrando o próprio vigor físico. 

05.  Medicinologia: o restabelecimento completo da pessoa anteriormente acamada com 

doença prolongada. 

06.  Minidissidenciologia: o retorno alvissareiro do compassageiro ao grupo evolutivo, 

depois do período de afastamento, na condição de retomador de tarefa. 

07.  Paracronologia: o resgate das oportunidades perdidas da programação existencial 

(autoproéxis) com a aplicação da técnica de mais 1 ano de vida. 

08.  Parapercepciologia: a autorrecuperação dos talentos parapsíquicos de outras vidas 

intrafísicas pela conscin lúcida a partir da técnica do estado vibracional (EV). 

09.  Politicologia: a volta auspiciosa do político profissional ao cargo público exercido 

anteriormente com o recobro da confiança dos cidadãos. 

10.  Raciocinologia: o ato da pessoa recobrar a razão saindo do estado de demência ou 

de loucura, asserenando-se após o acesso de ira perante a injustiça. 

11.  Tenepessologia: a retomada da personalidade, agora madura, ao trabalho interassis-

tencial anteriormente menosprezado ou descartado, da tarefa energética, pessoal, diária (técnica 

da tenepes). 

12.  Voliciologia: o ato de recobrar a vontade de viver, retornando à existência plena  

e potencializando as próprias forças depois da tragédia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recobramento, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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03.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Resgate  de  expressão:  Conformática;  Neutro. 

 

O  RECOBRAMENTO  DE  CONDIÇÕES  PESSOAIS  É  OCOR- 
RÊNCIA  PRATICAMENTE  INEVITÁVEL  EM  TODA  RECICLA-

GEM  EXISTENCIAL  DE  CARÁTER  MAIS  ABRANGENTE,  
COSMOVISIOLÓGICO  OU  EM  BASES  MULTIDIMENSIONAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já procedeu a algum recobramento nesta vida in-

trafísica? Em qual setor de atividade evolutiva? 
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R E C O G N I Ç Ã O    D A    R E T R O F Ô R M A  
( R E T R O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recognição da retrofôrma é o processo parafisiológico, durante o qual há 

reencontro com holopensenes positivos em ambientes vivenciados no passado, onde a conscin, 

homem ou mulher, com novos corpos, soma e energossoma, reassenta e intensifica acoplamentos 

com as energias locais, estimulando a recuperação holomnemônica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo recognição vem do idioma Latim, recognoscere, “inspecionar; 

examinar; verificar”. Surgiu no Século XIX. O elemento de composição retro deriva também do 

idioma Latim, retro, “por detrás; atrás”. Apareceu no Século XV. A palavra fôrma procede do 

mesmo idioma Latim, forma, “aparência; semelhança; maneira; aspecto; retrato; imagem; estátua; 

desenho; beleza; formosura; fôrma; molde; caixilho; moldura; moeda cunhada”. Surgiu no Século 

XIII. 

Sinonimologia: 1.  Reconhecimento do retro-holopensene pessoal. 2.  Autexame da 

egrégora de retropersonalidade. 3.  Identificação do recôndito das ECs pessoais.  4.  Sintonia das 

ECs pessoais com o retro-holopensene. 5.  Assim consciente com o passado. 

Neologia. As 3 expressões compostas recognição da retrofôrma, recognição da retro-

fôrma pátria e recognição da retrofôrma estrangeira são neologismos técnicos da Retrocognicio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Acoplamento inconsciente com a retrofôrma. 2.  Ignorância das ECs 

de retrovida. 3.  Assimilação irrefletida do retro-holopensene. 4. Inconsciência da automemória 

imantada. 5.  Assincronia com as próprias ECs do passado. 

Estrangeirismologia: o meeting again; o tracing back in order to trace down. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à discriminação das próprias energias conscienciais em ambientes frequentados 

no passado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal imantado nos ambientes do passado; o rastreamen-

to da fôrma holopensênica; os “pseudópodos” atratores da fôrma holopensênica multissecular;  

a ilha holopensênica; o mapeamento de holopensenes; os retropensenes; a retropensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os antipensenes;  

a antipensenidade; a convergência dos materpensenes; a materpensenidade pessoal reconhecida. 

 

Fatologia: o planejamento investigativo da pesquisa retrobiográfica; a visita in loco do 

retroambiente; o reencontro com a moldura da retrovida; a volta a penates; a organização da via-

gem investigativa; as multianálises do ambiente de ressoma; a tranquilidade íntima motivada pelo 

senso de atemporalidade; o timing de ambientação na retrofôrma com duração aproximada de até 

3h; o mando de campo autoconsciente; a retroalimentação da autocognição; a explicação dos so-

nhos recorrentes; a prevenção dos apriorismos e tendenciosidades da pesquisa; os contrafluxos in-

diretos; o contato direto com a retroparentela; o senso profundo de gratidão. 

 

Parafatologia: a recognição da retrofôrma; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal enquanto sonar extrafísico do passadão; 

as sinaléticas durante sincronicidades retroalimentando o avanço da pesquisa; as sincronicidades 

multidimensionais sequenciais; as repercussões das multissinaléticas; a abertura extrafísica de ca-

minho; a captação das ECs a favor da parafixação mnemônica pessoal; a profilaxia quanto à sol-

tura excessiva das energias; a euforin desencadeada pelas preferências pessoais; a convergência 
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das parapercepções; as redescobertas de trilhas e atalhos; o tactismo seriexológico derivado dos 

retrossomas e da Paragenética; o energotactismo no ambiente da retrofôrma desencadeado pela 

holosfera pessoal; o timing parapsíquico acelerado pela Paracerebrologia; os hiperestímulos para-

cerebrais a partir da holomnemônica; o conjunto dos parafenômenos esclarecedores; a simulcog-

nição; o reacoplamento com as próprias energias positivas; o reforço da automotivação pela ener-

gização extra; a vivência multidimensional do reencontro secular; o englobamento bioenergético 

da bolha morfopensênica propiciando extrapolacionismos parapsíquicos; as formas de autevoca-

ções de ECs com as estátuas; os indícios da autogênese seriexológica; a evocação de eventos ou 

situações envolvendo a retropersonalidade; as alergias denunciando assimilações com energias 

doentias; a testagem das parapercepções antecipadas; as inspirações extrafísicas oportunas de au-

todefesa; os reencontros extrafísicos simbólicos; o desencadeamento dos flashes retrocognitivos 

superpostos; os dejaísmos projetivos; a volitação extrafísica; o antiencapsulamento; a polarização 

parapsíquica de consciexes e energias conscienciais sadias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ação energossomática–pararregistro mnemossomático. 

Principiologia: o princípio do continuísmo evolutivo; o princípio da holocarmalidade. 

Codigologia: o fortalecimento do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da evolução consciencial; o 1% de teoria e os 

99% de autexperiência; a teoria conscienciológica da experimentação pessoal; a teoria da atra-

ção dos afins; a teoria da personalidade consecutiva. 

Tecnologia: as técnicas de neutralização da euforin; as técnicas de prospecção seriexo-

lógica; as técnicas de assim e desassim; as técnicas de clarividência; a técnica de desbravamento 

ambiental multidimensional; as técnicas de sobrepairamento da assimilação simpática das ener-

gias; a técnica da visitação in loco. 

Voluntariologia: o voluntariado internacional em ambientes de retrofôrma. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; 

o laboratório conscienciológico da sinalética energética; a autorreflexão profunda nos laborató-

rios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; 

o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel da Projeciologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciologia; o Colégio Invisível da Cons-

cienciometrologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos sincrônicos do mergulho técnico nos livros; os efeitos recogniti-

vos da leitura de  artigos; o efeito reflexivo das amizades; os efeitos seriexológicos da determina-

ção pesquisística; os efeitos mnemônicos paisagísticos; os efeitos autocognitivos da retrofôrma; 

os efeitos da recalcitrância temperamental. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: as assimilações indicadoras; as inspirações norteadoras; a clarividência 

esclarecedora; a euforin sinalizadora; a descoincidência pacificadora; as reflexões renovadoras;  

a rememoração confirmadora. 

Binomiologia: o binômio atilamento-relaxamento; o binômio parapercepção pontual–  

–zoom holomnemônico; o binômio retroprospecção-autopesquisa; o binômio hot spot morfopen-

sênico–imantação do mimo energético; o binômio heteranálise biográfica–autanálise ressomato-

lógica; o binômio pseudópodo morfopensênico–sensoriamento bioenergossomático; o binômio 

design arquitetônico–fixação imagética. 

Interaciologia: a interação estreita com as consciexes amparadoras. 
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Crescendologia: o crescendo retrospecção in uzi a−prospecção planeja a; o crescen-

do energotactismo-teleguiamento; o crescendo erros oportunos–acertos calculados; o crescendo 

minissincronicidade relevante–extrapolacionismo parapsíquico. 

Trinomiologia: o trinômio energia-ambiente-memória. 

Polinomiologia: o polinômio memória atual–retromemória desta vida–retromemória de 

retrovida–paracaptação precognitiva. 

Antagonismologia: o antagonismo autencapsulamento / antiencapsulamento; o antago-

nismo interpretação dos parafatos / distorção dos fatos; o antagonismo opinião pública / fatos vi-

venciados. 

Paradoxologia: o paradoxo de a retrofôrma ser independente quanto ao tempo e espaço 

e ser dependente da personalidade consecutiva; o paradoxo de a conscin forasteira poder orien-

tar a conscin nativa na localização da retrofôrma; o paradoxo de o maior desprendimento das 

ECs pessoais poder ilustrar maior profundidade de ligação com o local; o paradoxo da sutileza  

e fugacidade da informação de alta relevância; o paradoxo do chamamento à maturidade da au-

topesquisa no mesmo timing da evocação natural à memória da infância; o paradoxo de a eufo-

rin originada das ECs positivas da retrofôrma poder provocar desorganização com a perda do 

detalhismo observacional; o paradoxo de a descida de escadarias poder elevar as chances de au-

torretrocognições. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: as leis da holocarmalidade. 

Filiologia: a naturofilia; a cogniciofilia; a conscienciofilia; a topofilia; a evoluciofilia;  

a lucidofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a naturofobia; a energofobia; a topofobia. 

Sindromologia: a síndrome do automimetismo pluriexistencial. 

Mitologia: o mito da recuperação imediata da lucidez no ambiente da retrofôrma. 

Holotecologia: a retrocognoteca; a psicossomatoteca; a cognoteca; a evolucioteca;  

a mnemoteca; a parapsicoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Retrocogniciologia; a Pensenologia; a Seriexologia; a Proxêmi-

ca; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Interconscienciologia; a Extrafisicologia;  

a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Extrapolacionismologia; a Autoparacogniciologia;  

a Autovivenciologia; a Holomnemônica; a Autoparacronologia; a Para-Historiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissi-

vista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o du-

plólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o tenepessista;  

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação; o policientista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissi-

vista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a dupló-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a verbetóloga; a voluntá-

ria; a tocadora de obra; a mulher de ação; a policientista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens biographicus; o Ho-

mo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo 

sapiens seriexologus; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens analyticus; o Homo 
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sapiens parapsychicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo 

sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recognição da retrofôrma pátria = o desvendamento de ambientes do 

passado no próprio local ou país de nascimento; recognição da retrofôrma estrangeira = o reco-

nhecimento de ambientes de retrovidas fora da terra natal. 

 

Culturologia: a cultura da lucidez seriexológica. 

 

Reconhecimento. Por meio da Visitologia, em ambientes de retrofôrma é possível utili-

zar os 7 indicadores seguintes como fatores de reconhecimento, expostos em ordem alfabética: 

1.  Arquitetura. Reconhecer as obras arquitetônicas, seja pelo estilo ou pela funcionali-

dade. 

2.  ECs. Reconhecer as ECs do ambiente, a exemplo do acolhimento recebido. 

3.  Livros. Reconhecer as obras escritas, em especial, os livros. 

4.  Natureza. Reconhecer as paisagens naturais, mais semelhantes às do passado, se 

comparadas a pessoas ou construções. 

5.  Objetos. Reconhecer os objetos e esculturas relacionados a retrovidas. 

6.  Seres. Reconhecer as pessoas, plantas ou animais. 

7.  Trilhas. Reconhecer as trilhas, ruas e vielas. 

 

Repercussões. Pela Holomnemônica, o ambiente da retrofôrma pode desencadear, por 

meio das ECs gravitantes, estes 7 tipos de memórias retrocognitivas, em ordem alfabética: 

1.  Memória afetiva. 

2.  Memória assimilativa. 

3.  Memória extrafísica. 

4.  Memória impressiva. 

5.  Memória parapsíquica. 

6.  Memória reflexiva. 

7.  Memória sensorial. 

 

Limites. De acordo com os princípios da Autocosmoeticologia, na pesquisa seriexológi-

ca deve-se atentar ao menos para os 7 limites, dispostos em ordem alfabética, naturalmente im-

postos ao seriexólogo: 

1.  Baratrosfera. Limites da prospecção em contrapartes intrafísicas de ambientes bara-

trosféricos, parassegurança. 

2.  Especulação. Limites da especulação cognitiva, hipotetização supérflua. 

3.  Exaustão. Limites da exaustão física, antissomática. 

4.  Imaginação. Limites da imaginatividade, criatividade onírica. 

5.  Intrusão. Limites da intrusividade na prospecção in loco, semancômetro desligado. 

6.  Parapsiquismo. Limites de compreensão da apreensão parapsíquica, amadorismo. 

7.  Tempo. Limites da ilusão da temporalidade, carência de cosmovisão seriexológica  

e evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recognição da retrofôrma, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 
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02.  Apreensibilidade  parapsíquica  retrobiográfica:  Seriexologia;  Neutro. 

03.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 

04.  Autodileção  paragenética:  Filiologia;  Neutro. 

05.  Autoevocação:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

06.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Autopesquisa  retrocognitiva:  Holobiografologia;  Homeostático. 

08.  Autopesquisa  retrocognitiva  de  campo:  Autorretrocogniciologia;  Neutro. 

09.  Detalhamento  retrocognitivo:  Seriexologia;  Homeostático. 

10.  Ego  precedente:  Egologia;  Neutro. 

11.  Energotactismo:  Energossomatologia;  Neutro. 

12.  Excerto  retrobiográfico:  Retrobiografologia;  Neutro. 

13.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

14.  Holopensene  existencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Revivalismo:  Parassociologia;  Neutro. 

 

A  RECOGNIÇÃO  DA  RETROFÔRMA  MARCA  A  CONEXÃO  

DA  PERSONALIDADE  CONSECUTIVA  COM  AS  ENERGIAS  

CONSCIENCIAIS,  ECS  PESSOAIS,  MANIFESTADAS  PELAS  

AUTOVIVÊNCIAS  PRETÉRITAS  DA  RETROPERSONALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já elencou prováveis ambientes caracterizados 

pela retrofôrma pessoal positiva? Já testou as ECs de tais ambientes por meio de visitas in loco 

adredemente planejadas? 
 

Bibliografia  Específica: 
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Portugal; April, 2008; páginas 309 a 332. 

3.  Manfroi, Eliana; Estudo Comparado de Grupos Evolutivos com Base em Autopesquisa Retrocognitiva de 
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R E C O N C I L I A Ç Ã O    AU T O C U R A T I V A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reconciliação autocurativa é o ato ou efeito de a conscin intermissivista 

interassistencial autolúcida, homem ou mulher, aplicar a inteligência evolutiva (IE) na busca, pro-

moção e cultivo do melhor entendimento egocármico (autorreconciliação) e grupocármico (hete-

rorreconciliação) possível, em prol da própria saúde consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra reconciliação provém do Idioma Latim, reconciliatio, “reconcili-

ação, restabelecimento”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição auto procede do idio-

ma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo cura vem do idioma Latim, cura, “cui-

dado; direção; administração; curatela (em Linguagem Jurídica); tratamento (em Linguagem Mé-

dica); guarda, vigia”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Acordo autocurativo. 02.  Conciliação autocurativa. 03.  Concor-

dância pró-bem-estar pessoal. 04.  Conformidade pró-auto-higidez. 05.  Congraçamento autocura-

tivo. 06.  Entendimento pró-saúde pessoal. 07.  Harmonização autorremissiva. 08.  Reatamento 

autossanitário. 09.  Recomposição autocurativa. 10.  Congraçamento autorregenerador. 

Neologia. As 3 expressões compostas reconciliação autocurativa, reconciliação autocu-

rativa egocármica e reconciliação autocurativa grupocármica são neologismos técnicos da Aute-

voluciologia. 

Antonimologia: 1.  Animosidade antissaúde pessoal. 2.  Atrito autenfermiço. 3.  Anta-

gonismo autodegenerador. 4.  Contradição autagravante. 5.  Desunião autodesorganizadora.  

6.  Discordância autopatológica. 

Estrangeirismologia: o continuum da evolução pendente das auto e heterorreconcilia-

ções autocurativas; a conexão timeline-lifetime exigindo neoposturas autobenignas; a perenidade 

dos afetos versus a impermanência dos desafetos; a habilidade no approach reconciliatório auto-

curativo; o suporte afetivo da amitié amoureuse favorecendo reconciliações; o Reconciliatorium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos estágios autocurativos da recomposição e da libertação grupocármica. 

Megapensenologia. Eis 11 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Reconci-

liação é autocura. Ninguém abandona ninguém. Evitemos o separatismo. O afeto une. O desafeto 

ata. Existem separações evolutivas. Conflito: incompetência relacional. Cultivemos consensos 

autocurativos. Inexiste separabilidade grupocármica. Promovamos reconciliações autocurativas. 

Guerra: fracasso reconciliatório. 

Coloquiologia: o menor caminho entre a teoria (informação) e a prática (experiência)  

é a técnica; 1 autexemplo cosmoético vale por 1.000 tentativas de esclarecimento; quem vê cara 

não vê FEP; de nada adianta terceirizar a autocura; a conscin seletiva escolhe, a sectária exclui. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas citadas na ordem alfabética, relativas ao tema: 

1.  “Assistencialidade. A autocura pode ser promovida quando a conscin penseniza em 

favor dos outros. Quando não há mais comoção primitiva, a assistência é mais tarística”. 

2.  “Autocura. A maior autocura é a conquista da autoconsciencialidade”. 

3.  “Reconciliação. Nos conflitos interconscienciais, o mais inteligente é fazer a recon-

ciliação, seja de bases comocionais ou intelectuais, enquanto estamos nesta dimensão, atitude me-

lhor para todas as partes do que deixar para a próxima intermissão ou para a próxima vida intrafí-

sica”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da recomposição evolutiva; o holopensene pessoal 

autocurativo; o hopensene pessoal da cordialidade; a fôrma holopensênica reconciliadora; o ma-
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terpensene grupal inarredável; a autopensenidade paradireitológica; a autopensenização concilia-

tória; o automaterpensene pró-acordo; os benignopensenes; a benignopensenidade; os patopense-

nes; a patopensenidade; a autopensenidade linear regeneradora; a autopensenização refinada favo-

recendo a convivência autocurativa; a autopensenização auto e heterodesassediante; a pensenida-

de sadia irradiada a partir do estágio grupocármico da libertação autocurativa. 

 

Fatologia: a reconciliação autocurativa; os megaesforços de autossuperação em busca do 

máximo acordo possível; a Enciclopédia dos Credores pessoal; a habilidade tarística reconciliató-

ria aplicada à convivência interpares; o cultivo do vínculo interreconciliatório sadio; a importân-

cia da escolha da temática nas gescons pessoais favorecendo a interassistência grupocármica au-

tocurativa; as interprisões evolutivas estagnando a auto e maxiproéxis; os temperamentos incendi-

ários alimentando a fogueira de hostilidades interconscienciais; a conturbação íntima interprisio-

nal dos componentes, refletida nos dramas familiares; a animosidade na condição de cunha men-

tal patológica; a pseudo-harmonia mascarando trafares; a força do atraso; as convivências grupo-

cármicas compulsórias; a ignorância das consequências evolutivas para a saúde no cultivo da vin-

gança irracional; o nó górdio afetivo castrando a autonomia consciencial evolutiva; o perdão inó-

cuo da “boca para fora”; os travões evolutivos originados pela ausência de reconciliação interpa-

res; o caráter belicista indescartável das religiões desde o início dos tempos; as crenças na condi-

ção de mal maior; a compreensão autolúcida, substituta definitiva da paciência na dinâmica inter-

relacional; o congraçamento interconsciencial promotor de enxague balsâmico nas energias con-

turbadas do passado evolutivo comum; o valor do reatamento de amizades desavindas; as resso-

mas compulsórias, inclusive com mudança de gênero na condição de neotentativas de reabilitação 

grupal; a dileção pela autopesquisa de ponta facilitando consensos; os acordos de intercooperação 

da União Europeia (EU); a resolução A/61/17 da Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) declarando 2009 Ano Internacional da Reconciliação; a autodesperticidade decor-

rente de reconciliações progressivas; o holocarma das nações; a afinidade de interesses e metas 

evolutivas promovendo saúde; as reconciliações curando desavenças multimilenares; os tratados 

de paz entre países; a reconciliação promotora de melhoria da qualidade de vida intraconsciencial; 

o autodesarmamento definitivo das justificavas e mecanismos de defesa do ego (MDEs); a recon-

ciliação promovida entre integrantes da família nuclear, da família eletiva (casamento ou duplis-

mo), da família profissional e / ou da família consciencial (grupo evolutivo); os méritos da auto-

consciencialidade na conquista da abertura de caminhos evolutivos, a partir do estágio grupocár-

mico da libertação. 

 

Parafatologia: os resultados benéficos das gescons tarísticas nas catarses cosmoéticas 

reaproximativas, intra e extrafísicas; o papel da autossinalética energoparasíquica no êxito da re-

conciliação interconsciencial; os neologismos paraprofiláticos e paraterapêuticos conscienciológi-

cos fomentando auto e heterocompreensão; a aplicação do estado vibracional (EV) profilático na 

condição de ferramenta para o consenso grupal; a identidade paracerebral cosmoética nas amiza-

des e paramizades raríssimas; a relevância das autodefesas energéticas interassistenciais no suces-

so das reconciliações; as energias conscienciais (ECs) de efeito apenas paliativo quando não há 

sinceridade intencional reconciliatória; as enfermidades paragenéticas de hoje, repetidas multivi-

das, devido ao cultivo de desafeições; a tares promotora de pararreconsiderações benignas pós- 

-dessomáticas; a autorreconciliação com a parentela e a paraparentela; as projeções extrafísicas 

conciliatórias preparando o terreno para a convergência interconscins desavindas; os acoplamen-

tos energéticos retrocognitivos criando o clima interconsciencial afim à reaproximação de cons-

cins e consciexes; o encaminhamento das paracompanhias do passado pelos amparadores extrafí-

sicos devido ao saldo pacífico atual na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a presença de assistíveis 

desafetos passados ou presentes, identificados por clarividência na prática interassistencial tene-

pessística; a extinção das paracicatrizes autorreconciliadoras; a relevância do preparo da parain-

terlocução na Pré-Intermissiologia vindoura; a consolidação do autotemperamento antibelicista 

avaliado na parapsicoteca, garantindo neodesempenhos em ressoma próxima; a repercussão auto-

curativa multiexistencial notória resultante da autorregeneração proposta pelo neoparadigma 
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consciencial; a ampliação diária do círculo de relações afetivas sadias, intra e extrafísicas; os 

parainvestimentos energéticos na saúde das interrelações conscienciais; as articulações extrafísi-

cas cosmoéticas de evoluciólogos e evoluciólogas, visando a intercompreensão grupal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoimperdoador-heteroperdoador; o sinergismo recon-

ciliação-autocura; o sinergismo determinação-solução; o sinergismo pacifismo-abertismo; o si-

nergismo intervenção-intercessão; o sinergismo cronêmica-proxêmica; o sinergismo tenepes-re-

composição. 

Principiologia: o principium coincidentia oppositorum; o princípio da liberdade de 

consciência; o princípio da convergência; o princípio da isonomia; o princípio da interdepen-

dência; o princípio da intercompreensão; o princípio da descrença (PD); o princípio da objeção 

de consciência. 

Codigologia: o código parassocial; utilização autolúcida dos 12 Megaconceitos da 

Conscienciologia para compor o próprio código pessoal de Cosmoética CPC; o código pessoal de 

Cosmoética contendo cláusulas ego, grupo, poli e holocármico; o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da reconciliação universal no serenismo; a teoria da imperturba-

bilidade autolúcida na desperticidade; a teoria do sobrepairamento autolúcido na semiconsciexi-

alidade; a teoria da infiltração cosmoética no epicentrismo autolúcido; a teoria do perdão ante-

cipado aplicada às interrelações; a teoria da docilidade parapsíquica autolúcida no teleguiamento 

autocrítico; a teoria da autocura através da reconciliação. 

Tecnologia: a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica de mais 1 ano de 

vida intrafísica; a técnica da autopesquisa antonimológica; a técnica da egobiografia proexoló-

gica comparada; a técnica da madrugada; a técnica das 100 autafirmações realistas; a técnica 

do perdão. 

Laboratoriologia: o labcon reconciliatório autocurativo; o laboratório Conscienciolgi-

co da Harmoniologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia;  

o laboratório conscienciológico da Reurbanologia; o laboratório conscienciológico da Tenepes-

sologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Des-

pertologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Co-

légio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Autorrevezamentologia; o Colégio 

Invisível da Pacifismologia. 

Efeitologia: o efeito halo benigno interminável das reconciliações autocurativas ego  

e grupocármicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses da autocorreção contínua; as neossinapses da autor-

retificação cotidiana; as neossinapses da autorregeneração constante; as neossinapses da autor-

reeducação permanente; as neossinapses da autorrecomposição possível; as neossinapses da au-

torreconciliação profunda; as neossinapses da autopacificação conquistada. 

Ciclologia: os ciclos recinológicos; o ciclo reconciliatório das ressomas; o ciclo multie-

xistencial pessoal (CMP); os ciclos da espiral evolutiva; o ciclo do autexemplarismo multividas; 

o ciclo das autocura progressivas; o ciclo da Escala Evolutiva das Consciências. 

Enumerologia: a reconciliação trabalhosa; a reconciliação remota; a reconciliação re-

cente; a reconciliação articulada; a reconciliação esperada; a reconciliação fracassada; a reconci-

liação autocurativa exitosa. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio antivitimização-autobe-

nignidade; o binômio idas-vindas; o binômio erro-acerto; o binômio falha-desculpa; o binômio 

egoísmo-altruísmo; o binômio autopesquisa-autocura. 
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Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a interação rigidez-autopunição;  

a interação abrir mão–renunciar; a interação intercessão-reparação; a interação causa-conse-

quência; a interação doação-recomposição; a interação assistência-amortização. 

Crescendologia: o crescendo dos estágios evolutivos interprisão-vitimização-recompo-

sição-libertação-policarmalidade; o crescendo traição-perdão; o crescendo afinidade-amizade; 

o crescendo autorreconciliação-megarreconciliação; o crescendo ego-grupo; o crescendo retra-

tação-reconciliação; o crescendo minicurrículo-FEP. 

Trinomiologia: o trinômio conciliação-reconciliação-interreconciliação; o trinômio mi-

nivariáveis-maxivariáveis-megavariáveis; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio 

princípios-valores-metas; o trinômio técnica-estratégia-logística; o trinômio pistas-rastros- 

-pegadas. 

Polinomiologia: o polinômio patológico raiva-ressentimento-revolta-revanche; o poli-

nômio acoplamento-assim-desassim-homeostase; o polinômio benevolência-magnanimidade-cle-

mência-indulgência; o polinômio confronto-dissidência-querela-rixa; o polinômio perdão-indeni-

zação-ressarcimento-amortização; o polinômio sintonia-sinergia-frequência-convergência; o po-

linômio avença-concórdia-afinização-acordo. 

Antagonismologia: o antagonismo ingratidão / gratidão; o antagonismo discrição / in-

diferença; o antagonismo apego / desprendimento; o antagonismo êxito / fracasso; o antagonis-

mo interrelações disfuncionais / interrelações sadias; o antagonismo ficar / partir; o antagonis-

mo culpa / responsabilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da complementariedade entre opostos; o paradoxo do eli-

tismo evolutivo; o paradoxo do anonimato do Serenão; o paradoxo de a conscin strong profile 

poder ser discreta; o paradoxo de a força presencial poder ser suave; o paradoxo da Cosmoética 

Destrutiva; o paradoxo de o aparente caos cósmico poder ser harmônico. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; as políticas isonô-

micas. 

Legislogia: a lei do maior esforço na difusão de metodologias autocurativas; a lei de 

responsabilidade do mais lúcido; a lei das companhias evolutivas compulsórias; as leis univer-

sais perenes; a lei da contiguidade evolutiva; a lei de causa e efeito; a lei de ação e reação; as 

leis inexoráveis do Cosmos. 

Filiologia: a conscienciofilia; a autocurofilia; a pacifismofilia. 

Sindromologia: a síndrome da monarquia; a síndrome da autocracia; a síndrome da 

distimia; a síndrome da ciclotimia; a síndrome da labilidade parapsíquica; a síndrome do autis-

mo assistencial; a síndrome da beligerância. 

Holotecologia: a evolucioteca; a egoteca; a grupoteca; a proexoteca; a maxiproexoteca; 

a holomaturoteca; a autocognoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocuroterapia; a Grupocarmologia; a Poli-

carmologia; a Cosmoeticologia; a Psicossomatologia; a Autoconscienciometrologia; a Recinolo-

gia; a Autocoerenciologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Autocogniciologia; a Autoprio-

rologia; a Pararregeneraciologia; a Liberologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin liberta e libertária; a conscin evolutivamente audaz; a conscin au-

tolúcida; a isca humana autolúcida; a conscin-bombeiro; a conscin vitimizada; a conscin autocu-

radora; o ser interassistenial; ser desperto; a conscin enciclopedista; a Consciex Livre (CL). 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o minidissidente; o intermissivista invulgar; o in-

terprisioneiro; o recompositor; o reconciliador; o autorrevezador; o macrossômata; o conscienciô-

metra; o parapedagogo; o pré-intermissiólogo; o tenepessista veterano; o ofiexista; o projetor au-

tolúcido; o projecioterapeuta; o consciencioterapeuta; o autor conscienciológico tarístico; o epi-

con autolúcido. 
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a minidissidente; a intermissivista invulgar; a in-

terprisioneira; a recompositora; a reconciliadora; a autorrevezadora; a macrossômata; a conscien-

ciômetra; a parapedagoga; a pré-intermissióloga; a tenepessista veterana; a ofiexista; a projetora 

autolúcida; a projecioterapeuta; a consciencioterapeuta; a autora conscienciológica tarística; a epi-

con autolúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sa-

piens interassistentialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens perdonator; o Homo sa-

piens paradiplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; 

o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reconciliação autocurativa egocármica = a autorremissão reconciliatória 

alcançada por meio da autassistência; reconciliação autocurativa grupocármica = a autorremissão 

reconciliatória alcançada por meio da interassistência às famílias conscienciais. 

 

Culturologia: a cultura reconciliatória; a cultura autocurativa; a cultura da interde-

pendência; a cultura da retratação; a cultura da pacificação íntima; a cultura da harmonia gru-

pal; a cultura da beligerância; a cultura da dissonância cognitiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reconciliação autocurativa, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

04.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Ciclo  persecutório:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

07.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Conciliação  das  interdependências:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

09.  Conscin-medicamento:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

13.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Refém  do  cardiochacra:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

OPTANDO  PELA  RECONCILIAÇÃO  AUTOCURATIVA,  CONS-
CINS  INTERMISSIVISTAS  AUTOLÚCIDAS  PODEM  NIVELAR  

O  SALDO  DAS  CONTAS  CORRENTES  EGOCÁRMICA 
E  GRUPOCÁRMICA,  RUMO  À  AUTOLIBERTAÇÃO. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a necessidade da reconciliação au-

tocurativa na própria vida relacional? Com qual escala de prioridade: egocármica ou grupocár-

mica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª edição Ma-

rina Thomaz; pref. 2ª edição Daniel Muniz; pref. 3ª edição Cristina Arakaki; pref. 4ª edição Allan Gurgel; revisor Marcelo 
Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 

6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 

websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21  
x 14 cm; enc.; sob.; 4ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 15 a 368. 
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314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 micro-
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gina 195. 
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glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; pági- 

na 87. 
4.  Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 

p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 

x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.061. 
5.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi- 

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

187, 230, 398, 419, 430, 515, 626, 684, 787, 809, 822, 832 e 995. 
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 403, 496, 

822 e 834. 

7.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 

termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 132, 179  
e 1.430. 

8.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 848. 

9.  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 29. 

 

M. L. B. 
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R E C O N C I L I A Ç Ã O    Í N T I M A  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reconciliação íntima é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

pacificar-se, harmonizar-se ou reequilibrar-se promovendo a condição de autaceitação, autocon-

fiança, autorrespeito, autajustamento, autocompreensão, autorretratação e inteireza consciencial, 

reverberando na consolidação da autorreeducação pensênica e na dinamização da proéxis pessoal 

e grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra conciliação vem do mesmo idioma Latim, con-

ciliato, “associação; união; benevolência; graça; favor; ação de procurar, buscar, conseguir; con-

ciliação”. Apareceu no Século XVIII. O termo íntima deriva igualmente do idioma Latim, inti-

mus, “o mais afastado; o mais profundo; o mais recôndito; o mais interior; completamente interi-

or; o âmago; o mais secreto”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Autorreconciliação. 2.  Recomposição íntima. 3.  Retratação íntima. 

4.  Autorrestabelecimento consciencial. 5.  Auto-harmonização. 6.  Congraçamento pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas reconciliação íntima, minirreconciliação íntima  

e maxirreconciliação íntima são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Hostilidade íntima. 2.  Autorrancor. 3.  Autopunição. 4.  Desorgani-

zação intraconsciencial. 5.  Mágoa fossilizada. 6.  Baixa autestima. 7.  Autoignorância evolutiva.  

Estrangeirismologia: o upgrade intraconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao apaziguamento pessoal. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autorre-

conciliação: acerto egocármico. Autorreconciliação exige autocompreensão. Recins geram au-

torreconciliações. Autorreconciliação: libertação íntima. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reconciliação íntima; o holopensene da autossu-

peração; o holopensene da determinação evolutiva; o holopensene da evolução; o holopensene do 

posicionamento cosmoético; o holopensene da interassistência; o holopensene da reeducação ínti-

ma; a importância da reconciliação íntima na consolidação da autorreeducação pensênica; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os pacipensenes; a pacipenseni-

dade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a reconciliação íntima; o enfrentamento das autovitimizações; a utilização co-

erente da vontade; o autodesassédio lúcido; o reconhecimento dos trafores; a desdramatização dos 

trafares; a reeducação parapsíquica; o exercício da autopesquisa; a relevância da gestação consci-

encial; o autoconhecimento ampliado; o estudo diário; a compreensão de a interassistencialidade 

ser a base da evolução; a insistência reiterada pela autocura; a expansão do mentalsoma na labuta 

diária; a autevolução planificada; a saída do mundinho pessoal; a anulação do porão consciencial; 

a autovalorização; a recuperação da autestima; o olhar positivo; o abertismo consciencial; o au-

tentendimento cosmoético; o autexemplarismo cosmoético; a condição de assistente; a harmonia 

íntima; a eliminação de mágoas e de melindres em relação a si; a autodespreconceituação; a supe-

ração de heteropreconceitos; o aprendizado evolutivo a partir das mazelas da vida; a coragem pes-

soal; o investimento no autodesenvolvimento; os acertos egocármicos; os acertos grupocármicos; 

o antiqueixismo; o fluxo proexológico; a retificação de rumos; o autoperdão cosmoético; a liber-

tação dos medos; o esforço pessoal para a autorrenovação; a liberação da interiorose; o processa-
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mento da autocognição; a autoconfiança; a reviravolta para melhor; a atitude pró-proéxis; a guina-

da na vida pessoal; o ato de abrir mão do egocentrismo; a necessidade de priorização; a transfor-

mação íntima; a virada de mesa; a troca de companhias evolutivas; a libertação pessoal; a catarse 

consciencial; o emprego cosmoético do tempo antes ocioso; o respeito aos próprios limites; a re-

composição evolutiva; o tenepessismo; o autodestravamento; a ultrapassagem de gargalos; o não 

decisório; o estudo da postura antivitimizadora; a passividade alerta; a heterocrítica cosmoética 

impactante; a comunicação transparente; a mudança gradual; a acalmia no domínio das emoções 

exacerbadas; a autorretratação pública desassediadora; o momento de autodepreciação descartá-

vel; a interreconciliação promovida em ambientes entrópicos; a dinamização da proéxis pessoal  

e grupal; a imunidade cosmoética; a vivência da autenticidade cosmoética; a reconciliação feita 

com os desafetos de vidas anteriores; a ressoma de base reconciliatória; a conquista da reconcilia-

ção íntima em movimento espiral. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo o do-

mínio das energias; a sinalética energética parapsíquica; a prática da tenepes, promotora de recon-

ciliações; os nódulos psicossomáticos causados por falta de reconciliação; a eliminação de cum-

plicidades baratrosféricas; a flexibilidade intraconsciencial oportunizadora do diálogo com os am-

paradores extrafísicos; o acesso à realidade multidimensional; o autodesbloqueio energético; a au-

topesquisa multidimensional; a autorreurbanização holossomática; a parassepsia das mazelas; os 

resgates extrafísicos; a conscin na condição de epicentro multidimensional lúcido anônimo ampa-

rado; o contato extrafísico com os resquícios bélicos do passado sem autovitimização; a projeção 

consciente lúcida interveniente na reeducação pessoal; a autorretrocognição sadia; as pararrecon-

ciliações; o desenvolvimento do parapsiquismo equilibrado; a paratares dos parapreceptores ex-

trafísicos; a autoqualificação da assistência extrafísica; a autodisponibilidade para a atuação dos 

amparadores extrafísicos; a recuperação de cons magnos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo liberdade-autorresponsabilidade; o sinergismo da convi-

vência íntima sadia; o sinergismo do autodiscernimento evolutivo; o sinergismo da interassis-

tência; o sinergismo autossuperação–renovação consciencial; o sinergismo das recins contínuas. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da profilaxia das ilusões hu-

manas; o princípio da responsabilidade íntima; o princípio do autenfrentamento; o princípio do 

posicionamento cosmoético; o princípio do crescimento da holomaturidade; o princípio do pla-

nejamento das metas existenciais; o princípio da prática assistencial. 

Codigologia: o aprofundamento pró-paz no código pessoal de Cosmoética (CPC); o có-

digo pessoal de generosidade; o código pessoal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da reeducação intraconsciencial. 

Tecnologia: a técnica da estratégia antiassédio; a técnica da antivitimização; a técnica 

das otimizações da autocura; a técnica do perdão; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica 

de autopesquisa pelos antônimos; a técnica da desdramatização emocional; a técnica de mobili-

zação básica de energias (MBE); a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial nas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs) enquanto agente promotor de recins em prol de auto e heterorreconciliações. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paraeducação; o laboratório 

conscienciológico de imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vi-

bracional; o laboratório conscienciológico de Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienci-

ológico da tenepes; o laboratório conscienciológico de cosmoconsciência; o laboratório consci-

enciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Recexolo-

gia; o Colégio Invisível da Cosmoética. 

Efeitologia: o efeito das recins eficazes; o efeito da reconciliação íntima na higieniza-

ção da autopensenidade; o efeito da racionalidade discernida sobrepairando a emocionalidade; 
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o efeito das antivitimizações através da prevenção consciente; o efeito da profilaxia consciencial; 

o efeito dos pensenes sadios repercutindo no holossoma; o efeito das desintoxicações intracons-

cienciais; o efeito do autodesassédio mentalsomático; o efeito da experiência motivadora das 

superações pessoais; o efeito do parapsiquismo sadio na otimização da saúde consciencial. 

Neossinapsologia: a formação das neossinapses a partir das temáticas desenvolvidas na 

autopesquisa; as neossinapses desenvolvidas por meio da reciclagem intraconsciencial; as neos-

sinapses adquiridas no exercício contínuo do mentalsoma; as neossinapses da autoconfiança. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo assim-desassim; o ciclo da desconstrução 

de retroideias anticosmoéticas; o ciclo da reeducação; o ciclo da produtividade evolutiva; o ciclo 

evolutivo consciência imatura–consciência autolúcida. 

Enumerologia: a autocrítica; a eliminação de autovitimizações; a autorreciclagem; o au-

todesassédio mentalsomático; o equilíbrio emocional; a interassistência; a Cosmoética. 

Binomiologia: o binômio autorreconciliação-autaceitação; o binômio autorreconcilia-

ção-heterorreconciliação; o binômio antiautovimitização-autobenignidade; o binômio admira-

ção-discordância; o binômio lucidez-rememoração. 

Interaciologia: a interação dos opostos; a interação tenepes-interassistência; a intera-

ção autodesassédio-heterodesassédio; a interação recin intrafísica–recin extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo reconciliação íntima–autocura; o crescendo autovitimiza-

ção-autenfrentamento-exemplarismo; o crescendo autoculpas-anticulpas; o crescendo autodesas-

sédio-desperticidade; o crescendo das autorretratações; o crescendo da autestima; o crescendo 

do respeito; o crescendo da autopesquisa; o crescendo da interassistência qualificada. 

Trinomiologia: o trinômio reflexão-decisão-ação; o trinômio determinação-superação-

-produtividade; o trinômio autenfrentamento-persistência-autossuperação; o trinômio observar- 

-refletir-detalhar. 

Polinomiologia: o polinômio autocompreensão-priorização-predisposição-autorrealiza-

ção; o polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autos-

superação; o polinômio reciclar-reeducar-desdramatizar-racionalizar. 

Antagonismologia: o antagonismo semipossessão benigna / semipossessão patológica; 

o antagonismo autovitimização / antivitimização; o antagonismo emocionalismo / racionalismo; 

o antagonismo autaceitação / autorrejeição; o antagonismo estagnação / reconciliação; o anta-

gonismo autorreciclagem / automimese; o antagonismo renovação íntima / emoção estagnadora; 

o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida. 

Paradoxologia: o paradoxo da divergência sem desunião. 

Politicologia: a política libertária dos aprisionamentos egocármicos e grupocármicos. 

Legislogia: a lei do maior esforço no autenfrentamento pessoal; a lei do autodiscerni-

mento aplicada à compreensão da maxifraternidade; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a conscienciofilia; a recexofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia; 

a evoluciofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a decidofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a autossuperação da síndrome da interiorose; o entendimento da sín-

drome do estrangeiro; a correção da síndrome da autovitimização; o fim da síndrome da autoin-

segurança. 

Mitologia: o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio. 

Holotecologia: a recinoteca; a reeducacioteca; a pensenoteca; a assistencioteca; a convi-

vioteca; a experimentoteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Autodeterminologia; a Autorrecinologia;  

a Autossuperaciologia; a Autopesquisologia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Tenepesso-

logia; a Interassistenciologia; a Autexperimentologia; a Ortopensenologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin determinada; a conscin enciclopedista; a conscin decidida. 
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Masculinologia: o reconciliador; o posicionado; o reciclante existencial; o conscienció-

logo; o reeducador; o exemplarista; o estudioso; o pesquisador; o tenepessista; o autenfrentador; 

o autoimperdoador; o duplista; o pacificador; o proexista; o escritor; o parapercepciólogo; o pro-

jetor consciente; o comunicólogo; o verbetógrafo; o reurbanizador. 

 

Femininologia: a reconciliadora; a posicionada; a reciclante existencial; a conscienció-

loga; a reeducadora; a exemplarista; a estudiosa; a pesquisadora; a tenepessista; a autenfrentado-

ra; a autoimperdoadora; a duplista; a pacificadora; a proexista; a escritora; a parapercepcióloga; 

a projetora consciente; a comunicóloga; a verbetógrafa; a reurbanizadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo 

sapiens exemplaris; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

evolutiologicus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniautorreconciliação íntima = o descarte de reação emocional exacer-

bada diante do próprio erro cometido; maxiautorreconciliação íntima = a extinção de autassédios. 

 

Culturologia: a substituição da cultura da crença pela cultura da autexperimentação. 

 

Predisposições. Perante a Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

9 medidas predisponentes à reconciliação íntima: 

1.  Autoconscientização. Estímulo da tomada de autoconsciência por meio de autoques-

tionamentos e da autocientificidade cosmoética. 

2.  Autodesassédio. Eliminação de autassédios através de exercícios diários mantenedo-

res da higidez pensênica. 

3.  Compreensão. Busca pela autovivência reiterada do entendimento de si mesma e das 

demais consciências. 

4.  Cosmoeticidade. Eliminação de autocorrupções e autoculpas de modo cosmoético, 

através da reeducação intraconsciencial. 

5.  EVs. Manutenção de autodisciplina na frequência dos EVs profiláticos diários na pri-

orização pelas energias conscienciais saudáveis, potencializadoras da reciclagem íntima. 

6.  Flexibilidade. Desenvolvimento da flexibilidade e da autogenerosidade nos posicio-

namentos pessoais, mantendo integridade íntima na auto e heterassistência. 

7.  Multidimensionalidade. Autoinvestimento para acessar as dimensões extrafísicas lu-

cidamente através das projeções conscientes, geradoras do autodescondicionamento intrafísico. 

8.  Neofilia. Busca neofílica pelo crescimento evolutivo, potencializando a disposição 

pessoal ao autoimperdoamento e heteroperdoamento. 

9.  Reeducação pensênica. Vigilância exaustiva na prática da Cosmoética, promovendo 

reeducação pensênica, elevadora da ortopensenidade e autodiscernimento. 

 

Otimizadores. Mediante a Ortopensenologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 

otimizadores da pensenidade na sustentação do autenfrentamento pró-autopacificação:  

01.  Abertismo consciencial: xenofilia em prol da autevolução. 

02.  Afeto sadio: expansão de energias acolhedoras interassistenciais. 

03.  Ata intermissiva: registros grafopensênicos de autoconhecimento do Curso Inter-

missivo pré-ressomático. 

04.  Autestima salutar: autoimagem positiva. 

05.  Autoconscientização: compreensão da condição consciencial própria e alheia. 

06.  Autodesestigmatização: desativação de rótulos autassediadores e de estigmas intra-

conscienciais. 

07.  Autonomia intraconsciencial: autoliderança evolutiva. 
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08.  Cognição: capacidade cognitiva de raciocinar, entender, discernir e interassistir. 

09.  Coragem evolutiva: autenfrentamento dos desafios proexológicos. 

10.  Criticidade: Descrenciologia Lúcida. 

11.  Desassim: liberação das energias patológicas. 

12.  Descanso mental: desestresse holossomático. 

13.  Descarte de bagulhos: comprometimento proexológico centrado no essencial. 

14.  Desdramatização: autodesconstrução dos excessos emocionais exacerbados. 

15.  Desprendimento intrafísico: flexibilidade interdimensional para projeções lúcidas. 

16.  Desrepressão pensênica: libertação de monoideísmos. 

17.  Diálogo intraconsciencial: reflexões íntimas autesclarecedoras. 

18.  Empatia: acolhimento interassistencial. 

19.  Enfretamento evolutivo: autossuperação consciente dos trafares. 

20.  Epicentrismo: interdependência autevolutiva sobrepairando assistencialmente as in-

quietações interprisionárias causadas por autocorrupções pensênicas. 

21.  Equilíbrio consciencial: estabilidade nas automanifestações. 

22.  Esforço autevolutivo: autolibertação de pieguices patológicas, em prol da proéxis. 

23.  Fomentação mentalsomática: Refutaciologia Discernida dos estímulos cognitivos. 

24.  Fraternidade expandida: afeição confraterna exercida no âmbito grupal, reverbera-

tória no maximecanismo evolutivo e na prática do universalismo. 

25.  Harmonia: autequilíbrio holossomático homeostático. 

26.  Inovação interconsciencial: promoção de autorreciclagens planificadas. 

27.  Integridade assistencial: autenticidade cosmoética. 

28.  Labcon traforista: assunção dos talentos pessoais, aplicados com ênfase na teática 

cosmoética. 

29.  Lucidez pensênica: ações contínuas de autodesassédio pró-desperticidade. 

30.  Neoconceito: reverificação ortopensênica inovadora dos conceitos adotados. 

 

Autopesquisologia. De acordo com a Autorrecinologia, eis, por exemplo, em ordem al-

fabética, 9 ganhos obtidos pela reconquista de trafores ociosos, estimulados a partir da autaceita-

ção e reconciliação íntima: 

1.  Abertura laringochacral aumentada: a comunicabilidade qualificada. 

2.  Arcabouço mentalsomático melhorado: a expansão da ortopensenidade. 

3.  Associabilidade grupal expandida: as trocas de experiências assistenciais. 

4.  Autoparapsiquismo dinâmico: a autevolução consciencial acelerada. 

5.  Autossabedoria cosmoética reconciliadora: a consolidação pessoal da condição de 

agente intencionalmente reconciliador. 

6.  Capacidade pacificadora: a facilidade para exoneração de energias bélicas. 

7.  Discriminação energética lúcida: a busca pela desperticidade consciencial. 

8.  Empatia multidimensional conquistada: a interassistência multidimensional fomen-

tada. 

9.  Revalorização dos conceitos do Curso Intermissivo: o empreendedorismo proexo-

lógico assumido. 

  

Imaturidades. Considerando a Holomaturologia, eis, em ordem alfabética, 4 procedi-

mentos e atitudes imaturas da consciência autovitimizada, causadoras de interprisões grupocármi-

cas, indicando necessidade de empenho pessoal para promover a autorreconciliação íntima: 

1.  Chantagem. Imposição emocional no âmbito dos grupos nos quais participa. 

2.  Egocentrismo. Apelo egocêntrico diante das necessidades coletivas. 

3.  Parapsiquismo mal utilizado. Parapercepções usadas para ganhos secundários. 

4.  Sedução. Holochacralidade nosográfica sedutora, fortalecedora de holopensene bé-

lico. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19161 

Libertações. Concernente à Interassistenciologia, eis, na ordem alfabética, 4 tipos de 

ações ou atos sadios da consciência madura objetivando autolibertar-se de interprisões grupocár-

micas e concretizar autorreconciliações: 

1.  Autaceitação. Aceitação autoconsciente interassistencial de si próprio. 

2.  Autodesassédio. Autodesassédio constante nas mínimas atitudes cotidianas. 

3.  Reconciliação. Limpeza dos rastros egocêntricos. 

4.  Tenepessismo. Prática lúcida da tarefa energética pessoal. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reconciliação íntima, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

07.  Autoimperdoador:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

09.  Autorremissão  avançada:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

10.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

12.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

13.  Pré-Perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

15.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  RECONCILIAÇÃO  ÍNTIMA  CONDUZ  A  CONSCIN  À  CON-
SOLIDAÇÃO  DE  NEOPATAMAR  EVOLUTIVO,  DECORRENTE  

DA  AUTACEITAÇÃO  E  DA  RECONQUISTA  DO  POTENCIAL 

TRAFORISTA  ANGARIADO  NO  CURSO  INTERMISSIVO. 
 

Questionologia. O quanto você, leitora ou leitora, é capaz de autaceitação? Já efetivou 

recins promotoras da reconciliação íntima e da reconquista autotraforista? 
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5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  

2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; página 147. 
2.  Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à De-

sassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18 

caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 31 e 55. 

3.  Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira; 

revisoras Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.;  
2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; 

ono.; 23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 72 e 73. 
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4.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  

1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; pági- 

na 254. 

5.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 

Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 676 e 677. 
6.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147 

abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Institu-

to Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; página 21. 
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; 

página 147. 
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 444 e 561. 

 

V. V. 
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R E C O N H E C I M E N T O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reconhecimento é o ato ou efeito de examinar, averiguar, inspecionar, re-

conhecer, aprovar, ratificar, legitimar, autenticar ou aclamar o estado de determinada personalida-

de, a condição de obra específica, a qualidade de algo ou a excelência de alguma ideia, construc-

to, conceito, teoria, manifestação ou empreendimento. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo reconhecimento vem do idioma Latim, recognoscere, “fazer a re-

vista de; inspecionar; examinar; verificar”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Reconhecença. 2.  Recognição. 3.  Anuência; aprovação. 4.  Assenti-

mento. 5.  Aclamação. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo reconhecer: 

desreconhecer, irreconhecibilidade, irreconhecida, irreconhecidamente, irreconhecido, irreco-

nhecível, reconhecedor, reconhecedora, reconhecença, reconhecente, reconhecibilidade, reconhe-

cidamente, reconhecida, reconhecido, reconhecimento, reconhecível. 

Neologia. Os 3 vocábulos minirreconhecimento, maxirreconhecimento e megarreconhe-

cimento são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Falta de reconhecimento. 2.  Reprovação. 3.  Desaprovação.  

4.  Agnosia. 

Estrangeirismologia: a manutenção do status; o Zeitgeist; o nonsense evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o reconhecimento; os padrões de reconhecimento; a atitude de reconhecimen-

to; a dialética do reconhecimento; o autorreconhecimento; o heterorreconhecimento; o reconheci-

mento mútuo; o reconhecimento internacional; o reconhecimento de algo já experimentado ou co-

nhecido; a carta de reconhecimento; o anúncio de reconhecimento; a solidariedade; a recognição; 

a desaprovação; a gratidão; a chancela; a marca de excelência; a inspeção; o pensamento diver-

gente; o senso de perspectiva; a dissonância cognitiva; os conflitos de interesses; as lavagens sub-

cerebrais; a administração de conflitos; os mecanismos de defesa do ego; a pressão social; as co-

leiras sociais do ego; a recusa da realidade; a zona de conforto; os ganhos secundários; o anti-

discernimento convencional; a despriorização da Eletronótica; a inabilidade avaliativa pessoal  

e grupal; a abordagem mecanicista da Materiologia; a abordagem cosmovisiológica da Conscien-

ciologia; o ponto de viragem; a inteligência evolutiva (IE); o acolhimento da verpon. 

 

Parafatologia: a holopercuciência; a heteroabordagem holossomática; a Paradirei-

tologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Enumerologia: a averiguação; a aprovação; a ratificação; a legitimação; a autentica-

ção; a validação; a revalidação; a aclamação; a acreditação. 

Binomiologia: o binômio autocognição-heterorreconhecimento. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia. 
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Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Sidromologia: a síndrome do negativismo. 

Maniologia: a fracassomania; a megalomania. 

Holotecologia: cosmoeticoteca; a consciencioteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Cogniciologia; a Evoluciologia; a Discerni-

mentologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Conscienciometrologia; a Intrafisi-

cologia; a Parapercepciologia; a Paraprocedenciologia; a Autopesquisologia; a Proexologia;  

a Priorologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o reconhecedor; o pré-serenão vulgar; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o tertuliano; o conscienciólogo; o cons-

cienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexólogo; o duplista; o epicon lúcido; o intelectual;  

o pesquisador; o inversor existencial; o reciclante existencial; o projetor consciente; o maxidissi-

dente; o tenepessista; o ofiexista; o comunicólogo; o reeducador. 

 

Femininologia: a reconhecedora; a pré-serenona vulgar; a acoplamentista; a agente re-

trocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a tertuliana; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexóloga; a duplista; a epicon lúcida; a intelec-

tual; a pesquisadora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a projetora consciente; a ma-

xidissidente; a tenepessista; a ofiexista; a comunicóloga; a reeducadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens recyclans; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens autopensenevolutus; o Homo sapiens cognopensenicus;  

o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens conviviologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreconhecimento = o ato ou efeito individual de reconhecer o mérito 

de alguém; maxirreconhecimento = o ato ou efeito grupal de reconhecer a qualidade da neoteoria; 

megarreconhecimento = o ato ou efeito coletivo de reconhecer o novo paradigma racional. 

 

Taxologia. A partir da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 cate-

gorias de atos de reconhecimento na vida humana: 

01.  Acidentologia: o reconhecimento de acidentado; o testemunho. 

02.  Aeronáutica: o reconhecimento de aviões; os tipos de aeronaves. 

03.  Arqueologia: o reconhecimento de peças; as inscrições; as datações. 

04.  Arte: o reconhecimento artístico; a pintura; as galerias; a pinacoteca; os leilões. 

05.  Ciência: o reconhecimento acadêmico e científico; a láurea; o prêmio; a homena-

gem ao esforço. 

06.  Conscienciocentrologia: o reconhecimento de utilidade pública; a instituição. 

07.  Conscienciometrologia: o reconhecimento da capacidade das pessoas; os caracte-

res; a conduta; a qualificação; o mérito. 

08.  Conviviologia: o reconhecimento mútuo; a maxifraternidade. 

09.  Cosmoeticologia: o reconhecimento de gratidão; a sinceridade; o benefício; o de-

sempenho; o trabalho; o direito dos outros. 

10.  Criminologia: o reconhecimento de testemunha; o culpado; o cadáver; as impres-

sões digitais; o exame de DNA; o álbum de fotografias. 

11.  Economia: o reconhecimento de dívida; a conta bancária; o recebimento. 
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12.  Genealogia: o reconhecimento de paternidade; o filho natural; o Direito. 

13.  Holomnemônica: o reconhecimento da recordação; a memória. 

14.  Infocomunicologia: o reconhecimento de voz; a escrita manual; o hardware; a Ele-

trônica. 

15.  Jurisprudência: o reconhecimento legal; a firma; a assinatura; o tabelionato; a pro-

priedade; a garantia. 

16.  Justiça: o reconhecimento de falta; a confissão. 

17.  Mentalsomatologia: o reconhecimento da cientificidade da disciplina. 

18.  Oftalmologia: o reconhecimento óptico; as cores; os caracteres; as letras; os alga-

rismos. 

19.  Pedagogia: o reconhecimento do estabelecimento de ensino; as instalações; os cur-

sos; o currículo; os diplomas. 

20.  Projeciologia: o reconhecimento extrafísico; a consciex; o ex-parente; o amparador; 

o assediador. 

21.  Sexossomatologia: o reconhecimento de casais gays; a homossexualidade; o lesbia-

nismo. 

22.  Sociologia: o reconhecimento político; o público; o governo; a sociabilidade. 

23.  Somatologia: o reconhecimento dos constituintes do osso. 

24.  Topografia: o reconhecimento de terreno; o local; a legalização; o militarismo;  

o avião. 

25.  Trabalho: o reconhecimento por tempo de casa. 

 

Autopesquisas. Sob a ótica da Autopesquisologia, a partir do posicionamento pessoal, 

não egoístico, mas reciclante, cosmoético, interassistencial, da autopesquisa no universo da Cons-

cienciologia, a rigor, torna-se secundário o reconhecimento, chancela ou ratificação oficial dessa 

Ciência das Ciências, considerada ainda por legiões de mentalidades das instâncias eletronóticas, 

acadêmicas, convencionais, como sendo pseudociência, anticiência, controversial science, junk 

science, protociência, semiciência, Filosofia ou mera pesquisa bibliográfica. Interessa, acima de 

tudo, ao destino evolutivo individual, o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) para depois, sim, 

alcançar o destino grupal ou coletivo, no futuro. 

Evolução. Conforme os princípios da Evoluciologia, tal estado de coisas da atualidade, 

mantido em função dos níveis distintos da inteligência evolutiva das pessoas, é, obviamente, de-

corrente do grupo humano específico. Somente o desenvolvimento parapsíquico generalizado 

pode reciclar tais circunstâncias regressivas quanto à evolução consciencial e às pesquisas multi-

dimensionais paracientíficas. 

Diferença. No âmbito da Holomaturologia, a Conscienciologia não é apenas mais outro 

movimento de autajuda e sim o corpus das pesquisas dos autoconhecimentos prioritários da cons-

ciência multidimensional, considerada de modo integral, poliédrica, abrangente, com a cosmovi-

são além desta dimensão intrafísica. 

Realidades. De acordo com a Priorologia, é fácil concluir não haver maior relevância 

no fato de a Conscienciologia, hoje, não ter aceitação de legitimidade urbi et orbi, não ser com-

preendida na extensão dos princípios evolutivos conscienciológicos, ou ainda ser confundida com 

pseudociências, superstições milenares, seitas dogmáticas ou outros grupelhos ideológicos obs-

curantistas. 

Exigências. O grau avançado das verpons da Conscienciologia vai frontalmente contra  

o fluxo das realidades eletronóticas superficiais, atuando ao nível das pararrealidades multidimen-

sionais, exigindo a autovivência do princípio da descrença, da cognição da paraprocedência, do 

Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, pessoal, e do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Poder. O poder humano é relativo e transitório. A evolução é inevitável a partir da 

consciência, em si, individualmente, até conseguir abarcar bilhões de consciências. 

Perda. Considerando a Perdologia, os esnobadores das verpons da Conscienciologia, 

notadamente as conscins eletronóticas (ph.Deuses, ph.Deusas, ph.Divas, a pseudossupremacia in-
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telectual) e os minidissidentes ideológicos, sempre perdem quanto à dinâmica da evolução cons-

ciencial. 

Aquário. A vida consciencial fora do aquário do universo físico é muito mais vasta, rica   

e instigante. 

Espaço. Segundo a Intrafisicologia, a vida humana hodierna, em determinadas Socins, já 

permite relativa liberdade de expressão democrática, podendo a conscin interessada acessar, apre-

ender e desenvolver os princípios conscienciológicos independentemente das outras personalida-

des das linhas retrógradas de pensamento. 

Compléxis. Já existe espaço livre na intrafisicalidade para o intermissivista ou cognopo-

lita, homem ou mulher, alcançar o compléxis, essencial, sendo tudo o mais secundário. 

Reurbanizações. Tendo em vista a Extrafisicologia, tais observações ressaltam o traba-

lho decisivo das reurbanizações extrafísicas na Terra, trazendo na estrutura das renovações os 

Cursos Intermissivos e a mudança decisiva do paradigma pragmático, filosófico e evolutivo às 

consciências lúcidas interessadas. Nos séculos anteriores tais reciclagens abrangentes eram, de fa-

to, impraticáveis. 

Era. A Era da Consciência está sendo instalada, pouco a pouco, neste planeta, através 

dos Serenões e dos evoluciólogos, não obstante a chegada em massa das consréus de todas as na-

turezas a esta dimensão. A evolução da consciência, pessoalmente, pode caminhar à frente da 

evolução da coletividade. 

Cognição. Diante da Cogniciologia, a autocognição de ponta, evoluída, da consciência 

mais lúcida, manifesta-se isoladamente, contudo pode estar à frente da heterocognição ou da ho-

locognição da Humanidade, a média dentro do todo das conscins. 

 

Prioridades. A Autopesquisologia é mais prioritária em comparação com a Heteropes-

quisologia, ou a Pesquisologia Geral. A Egocarmologia Cosmoética vem à frente da Grupocarmo-

logia dentro do universo da Holocarmologia. Assim, nasceram os oásis de autoconsciencialidade 

maior de microminorias nesta dimensão, e surgiram a Comunidade Conscienciológica Cosmoé-

tica Internacional (CCCI), a Cognópolis e os cognopolitas. 

Utilidade. Apesar dos pesares, importa registrar o fato de algumas instituições da Cons-

cienciologia já disporem (Ano-base: 2007), em determinadas Socins, do reconhecimento legal de 

utilidade pública pelos serviços prestados à coletividade. 

Paradigma. O paradigma newtoniano-cartesiano, eletronótico, fisicalista, a rigor, na ver-

dade não está ultrapassado: vai continuar em plano secundário. 

Erro. Tal paradigma, no entanto, é visceral e irremediavelmente errado quanto à priori-

dade inicial das abordagens, sendo tímido e amaurótico, ao partir dos enfoques do Cosmos para  

a consciência ou de fora para dentro, de modo centrípeto, como se o Cosmos houvesse criado  

a consciência, sendo na realidade o contrário: a consciência, a portadora da vida e da inteligência, 

é a real criadora do Cosmos, ou seja, atua de modo centrífugo e profundo, de dentro para fora, 

sem egocentrismos infantis, superficialidades ou fugacidades. 

Consciência. O paradigma consciencial é o embasamento da Paraciência Consciencio-

logia, mais evoluído em relação à teoria-líder newtoniana-cartesiana, por ser esta tão somente  

a Dermatologia da Consciência. 

Coexistência. Segundo os fatos e os parafatos, em determinado nível vai ocorrer a coe-

xistência natural e pacífica dos 2 paradigmas devido as diferenças das dimensões conscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reconhecimento, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 
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03.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Hipótese  do  esgotamento  eletronótico:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

08.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Neociência  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

11.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

12.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL  DEPENDE  DO  RECONHECI-
MENTO  PESSOAL,  MÁXIMO,  DAS  PARARREALIDADES  DO   
COSMOS.  O  ATO  DO  RECONHECIMENTO  COLETIVO,  MÚ-
TUO,  EMBASARÁ  O  PRIMADO  DA  MEGAFRATERNIDADE. 

 

Questionologia. Qual nível de reconhecimento ou gratidão você expõe na própria vida? 

Tal estado íntimo é gratificante para você? 
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R E C O N H E C I M E N T O    D O    A M P A R O  
( A M P A R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reconhecimento do amparo é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, admitir ou constatar a atuação de amparadores intra e extrafísicos, mantendo sentimento 

de gratidão e ampliando a autoconfiança e a ortopensenidade.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo reconhecimento procede do idioma Latim, recognoscere, “fazer 

a revista de; inspecionar; examinar; verificar”. Apareceu no Século XIV. O termo amparo deriva 

do mesmo idioma Latim, anteparare, “preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; 

pôr algo à frente para proteger”. Surgiu no Século XV.  

Sinonimologia: 1.  Admissão da amparabilidade. 2.  Identificação do suporte amparado. 

3.  Confirmação da assistência amparada.  4.  Constatação do favorecimento assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas reconhecimento do amparo, reconhecimento do 

do amparo intrafísico e reconhecimento do amparo extrafísico são neologismos técnicos da Am-

parologia.   

Antonimologia: 1.  Desconhecimento do amparo. 2.  Menosprezo da assistência. 3.  Re-

chaço da amparabilidade. 4.  Ingratidão pelo suporte. 

Estrangeirismologia: a open mind; a assistência full time; a best opportunity intrafísica; 

a calmness of mind; a highway da interassistencialidade; a gratitudine.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à amparabilidade. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – Reconhe-

çamos nossos amparadores. Ouçamos nossos amparadores. Tenhamos amigos extrafísicos. Te-

nhamos amigos interassistenciais. 

Ortopensatologia: – “Amparador. Se existem os chamados devas, cuidadores do nas-

cimento, vida e dessoma da raposa, da hiena e do tigre, imagine quanto às consciências”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de identificação do amparo; o holopensene de 

confiança nos amparadores; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cos-

moeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da receptivi-

dade ao amparo; a pensenidade hígida favorecendo o contato com o amparador; a procura por se 

conectar ao holopensene dos amparadores extrafísicos; o diálogo pensênico com o amparador 

extrafísico; os pensenes de gratidão decorrentes do amparo auferido.  

 

Fatologia: o reconhecimento do amparo; o trabalho nos bastidores; o primeiro e ines-

quecível acesso à Cognópolis; o abridor de caminho; as amizades raríssimas; a felicidade inter-

missivista; a pacificação íntima; o encontro da família consciencial; a primeira visita ao Tertulia-

rium; o diálogo esclarecedor; o reconhecimento da necessidade de mudança intraconsciencial;  

o banzo; as lembranças fortificantes.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ajuda de ampa-

rador extrafísico; as inspirações extrafísicas; a autoparapercepção do desassédio pessoal; as ener-

gias conscienciais afetuosas; a percepção da amparabilidade pessoal; as companhias extrafísicas 

sadias sendo indicador de atuações exitosas; o ato de angariar a simpatia dos amparadores extrafí-

sicos através das práticas assistenciais; o aperfeiçoamento constante da autocosmoeticidade, sus-

tentando a amparabilidade; o sentimento de bem-estar advindo do engajamento no Maximecanis-

mo Multidimensional Interassistencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reconhecimento-gratidão; o sinergismo autesforço-am-

paro; o sinergismo receber-doar; o sinergismo predisposição à recin–predisposição ao amparo. 

Principiologia: o princípio de a amparabilidade ser inerente ao empreendimento cos-

moético; o princípio de os amparadores não oferecerem privilégios imerecidos; o princípio da 

retribuição.  

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC) predispondo à aproximação dos 

amparadores.  

Teoriologia: a teoria da amparabilidade; a teoria da retribuição interassistencial.  

Tecnologia: a técnica autobiográfica aplicada à análise da hipótese da intervenção dos 

amparadores nos momentos cruciais da vida..   

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Amparologia; o Colégio Invisível da Intermissio-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos do reconhecimento do amparo na vida da conscin. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela conexão com o amparo; a formação de 

neossinapses de ortopensenidade e autoconfiança. 

Ciclologia: o ciclo interassistência-gratidão; o ciclo amparador intrafísico–amparador 

extrafísico; o ciclo virtuoso ortopensenidade–intencionalidade assistencial–amparabilidade. 

Binomiologia: o binômio recebimento-gratidão; o binômio recebimento-doação; o bi-

nômio gratidão-doação. 

Interaciologia: a interação amparo intrafísico–amparo extrafísico; a interação orto-

pensenidade intrafísica–amparo extrafísico; a interação amparador-amparando. 

Crescendologia: o crescendo autamparo intrafísico–heteramparo extrafísico.  

Trinomiologia: o trinômio aproveitamento dos recebimentos–aproveitamento das opor-

tunidades–aproveitamento da amparabilidade; o trinômio autorreflexão–atitude correta–ampa-

rabilidade.  

Polinomiologia: o polinômio gratidão-retribuição-distribuição-evolução; o polinômio 

percepção–parapercepção–sintonia com amparo–autoconfiança. 

Antagonismologia: o antagonismo amparo cosmoético / ajuda anticosmoética; o anta-

gonismo amparo interconsciencial / heterassédio interconsciencial; o antagonismo conexão com 

amparo / ligação com a Baratrosfera; o antagonismo amparofilia / idolatria; o antagonismo 

reconhecimento / egocentrismo; o antagonismo reconhecimento / veneração.  

Paradoxologia: o paradoxo das conscins distraídas ante o amparo evidente. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei da interassistencialidade; as leis da Cosmoeticologia; as leis do Para-

direito. 

Filiologia: a recinofilia; a assistenciofilia; a amparofilia; a neofilia; a raciocinofilia;  

a conviviofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a superação do medo de ficar sozinho.  

Sindromologia: a superação da síndrome da patopensenidade; a ultrapassagem da sín-

drome do abandono; a evitação da síndrome do estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a abolição da mania das queixas e lamentações; a evitação da fracassomania.  

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a discernimentoteca; a cognoteca; a assistencioteca;  

a experimentoteca; a energeticoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Amparologia; a Ortopensenologia; a Interassistenciologia; a Au-

todiscernimentologia; a Retribuiciologia; a Descrenciologia; a Taristicologia; a Reciclologia;  

a Parapercepciologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin evolutiva; a personalida-

de madura. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o intermissivista;  

o duplista; o proexista; o pesquisador; o tertuliano; o homem de ação; o exemplarista. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a intermissivista;  

a duplista; a proexista; a pesquisadora; a tertuliana; a mulher de ação; a exemplarista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autamparator; o Homo sapiens autocognitor; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens interconscientialis; o Ho-

mo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reconhecimento do amparo intrafísico = aquele constatado a partir do 

aporte tarístico de consciência amiga; reconhecimento do amparo extrafísico = aquele constatado 

a partir da intercessão de consciex técnica. 

 

Culturologia: a cultura da amparabilidade; a cultura da gratidão; a cultura da cos-

moeticidade; a cultura da interassistencialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reconhecimento do amparo, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:  

01. Agenda  pessoal  pró-amparador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02. Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático.  

03. Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático.  

04. Amparador  extrafísico  de  função:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05. Amparador  intrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06. Amparofilia:  Amparologia;  Homeostático. 

07. Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08. Consciência  assistente:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09. Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10. Inteligência  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11. Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12. Mimo  energético:  Energossomatologia;  Homeostático.  

13. Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático.  

14. Paratarefa  do  amparador:  Amparologia;  Homeostático. 

15. Presente  invisível:  Amparologia;  Homeostático. 

O  RECONHECIMENTO  DO  AMPARO  É  A  RECONFORTANTE  

CONCLUSÃO  DE  SE  SENTIR  ACOLHIDA  PELAS  CONSCINS  

E  CONSCIEXES  AMIGAS,  FORTALECENDO  O  SENTIMENTO  

DE  GRATIDÃO  E  CERTEZA  DE  NÃO  CAMINHAR  SOZINHA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconheceu a atuação de amparadores na vida 

humana atual? Qual a retribuição das benesses auferidas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 83. 

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 103 e 108. 

 

L. V. A. 
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RE C O N H E C I ME N T O    D O    P A D R Ã O    P E N S Ê N I C O    A MP A R A D O R  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reconhecimento do padrão pensênico amparador é o ato ou efeito de  

a conscin, homem ou mulher, identificar, constatar, verificar, apurar, examinar, diagnosticar  

e analisar os pensamentos, sentimentos e energias de consciex benfazeja e auxiliadora de consci-

ências, intra ou extrafísicas, facilitando a atuação ombro a ombro com o técnico em assistência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo reconhecimento vem do idioma Latim, recognoscere, “fazer  

a revista de; inspecionar; examinar; verificar”. Apareceu no Século XIV. O termo padrão deriva 

também do idioma Latim, patronus, “patrono; protetor dos plebeus; advogado; defensor; arrimo; 

apoio; padroeiro”, e este de pater, “pai”. Surgiu no Século XV. A palavra pensamento procede do 

mesmo idioma Latim, pensare, “pensar, cogitar, formar alguma ideia; pesar; examinar; conside-

rar; meditar”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo sentimento provém igualmente do idioma La-

tim, sentimentum, sob a influência do idioma Francês, sentiment, “sentimento; faculdade de rece-

ber as impressões físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno 

da vida afetiva; emoção; opinião; bom senso”. Surgiu no Século XIV. O termo energia vem do 

idioma Francês, énergie, derivada do idioma Latim, energia, e este do idioma Grego, enérgeia, 

“força em ação”. Apareceu no Século XVI. A palavra amparador deriva do idioma Latim, ante-

parare, “preparar de antemão; dispor com antecipação; aparelhar; pôr algo à frente para prote-

ger”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Certificação do padrão pensênico amparador. 2.  Percepção do pa-

drão pensênico amparador. 3.  Distinção do padrão pensênico amparador. 4.  Confirmação do ho-

lopensene de consciex benfazeja. 

Neologia. As 3 expressões compostas reconhecimento do padrão pensênico amparador, 

reconhecimento mínimo do padrão pensênico amparador e reconhecimento máximo do padrão 

pensênico amparador são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Banalização do padrão pensênico amparador. 2.  Desprezo da sinalé-

tica do amparo. 3.  Reconhecimento do padrão pensênico assediador. 

Estrangeirismologia: o rapport com consciexes amparadoras; o feeling para reconhecer 

o amparo; o best friends forever; a percepção multidimensional twenty-four-seven; o to give 

props para os amparadores; o estar aware às parapercepções; o I'm in interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às energias conscienciais de amparadoras. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Reconheci-

mento: primeiro passo. Reconhecimento exige dedicação. Reconhecimento, reciclagem, evolução. 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relativos ao tema: – Es ist nicth alles Gold, was glanzt 

(Nem tudo o que reluz é ouro). Repetitio est mater studiorum (A repetição é a mãe do estudo). 

Ortopensatologia:  “Amparador. Todo amparador extrafísico tem os ganchos ou bor-

dões comunicativos, interassistenciais, pessoais”. “Quanto mais você souber da holobiografia 

do seu amparador extrafísico, melhor para ambos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o reconhecimento do padrão pensênico amparador; o holopensene pessoal 

do autoparapsiquismo lúcido; o holopensene da paraperceptibilidade; as premissas para examinar 

o holopensene amparador; o holopensene homeostático promovendo amparabilidade; os pacipen-

senes; a pacipensenidade; a autopensenidade confiante; o caminho entre a sutileza e a identifica-

ção do padrão pensênico de amparo; a autorreciclagem valorizando a equalização do padrão 

pensênico ao amparador; a reflexão sobre o padrão de referência pensênica do pesquisador extra-
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físico; o holopensene assistencial; o holopensene projetivo; os parapensenes; a parapensenidade; 

os heredopensenes; a heredopensenidade; a ausência de atenção dividida dificultando a paraper-

cepção do holopensene de amparo; os extrapolacionismos parapsíquicos ratificando o padrão pen-

sênico amparador; o reconhecimento do holopensene de consciexes amparadoras do Curso Inter-

missivo (CI). 

 

Fatologia: o reconhecimento de amparadores intrafísicos refletindo na identificação de 

amparadores extrafísicos; a predisposição à assistência sem dispersão; a mudança de foco do egão 

para a assistência tarística; a disciplina e a organização para os registros das experiências pesso-

ais; as anotações detalhadas das parapercepções diárias; a predisposição lúcida a diferentes expe-

riências assistenciais; o balanço das experiências assistenciais; a persistência na decodificação dos 

bordões comunicativos do assistente; a criação de rapport com o técnico de função por meio da 

autodedicação cosmoética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapercepção 

da sinalética energética pessoal, indicando a presença do amparador extrafísico; a parapercepção 

da psicosfera do amparador extrafísico; a conexão permanente com o amparador extrafísico;  

o campo interassistencial otimizado facilitando leitura holossomática do técnico de função multi-

dimensional; as constatações das parapercepções; o autoinvestimento no parapsiquismo propici-

ando maior comunicabilidade extrafísica; a lucidez multidimensional da conscin; a valorização 

dos laços multidimensionais com o amparo extrafísico de função; o mapeamento e decodificação 

dos parassinais de amparo extrafísico; o parapsicodrama evolutivo; a autoconscientização multi-

dimensional (AM) diária; o acesso à comunex da autoparaprocedência; o contato com o ambien-

tex do evoluciólogo do grupo evolutivo; o reconhecimento de aspectos da holobiografia do ampa-

rador extrafísico pelo intermissivista; o reconhecimento da atuação ombro a ombro com amparo 

extrafísico promovendo ajuste fino na proéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da pensenidade interassistencial das consciências ampa-

radoras; o sinergismo autoconfiança–confiança no amparador extrafísico; o sinergismo tenepes- 

-parapsiquismo. 

Principiologia: o princípio da atração dos afins. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da mudança de amparador de acordo com a necessidade assisten-

cial; a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria de o merecimento ser critério para  

a amparalidade. 

Tecnologia: a técnica da ausculta pensênica; a técnica da passividade ativa; a técnica 

da tenepes; a técnica da recuperação dos cons intermissivos; a técnica da autorreflexão de 5 ho-

ras; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas projetivas; as técnicas bioenergéticas 

de autodesassédio; a técnica de atuar ombro a ombro com o amparo extrafísico. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; 

o laboratório conscienciológico de Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia; o Colégio Invisível da Proexologia. 

Efeitologia: o efeito da atuação ombro a ombro com os amparadores extrafísicos no es-

mero proéxico. 

Neossinapsologia: as neossinapses parapsíquicas; as neossinapses geradas pelas reci-

clagens intraconscienciais; a fixação das paraneossinapses. 
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Ciclologia: o ciclo retroalimentador dos holopensenes interassistenciais; o ciclo autor-

revezador amparador-amparando. 

Enumerologia: o holopensene amparador qualificando o holopensene pessoal; o holo-

pensene amparador provocando autorreflexões reciclogênicas; o holopensene amparador poten-

cializando os autotrafores; o holopensene amparador melhorando a convivialidade; o holopense-

ne amparador fomentando o desenvolvimento da autoparaperceptibilidade; o holopensene ampa-

rador impulsionando a interassistência; o holopensene amparador promovendo extrapolacio-

nismos. 

Binomiologia: o binômio reconhecer primeiro–ratificar depois nas relações de amparo; 

o binômio holopensene amparador da conscin–holopensene amparador da consciex. 

Interaciologia: a interação mentalsomática paracérebro da conscin–paracérebro da 

consciex; a reciclagem holopensênica favorecendo a interação amparador extrafísico–conscin 

amparadora. 

Crescendologia: o crescendo padrão pensênico do assistido–padrão pensênico do am-

parador. 

Trinomiologia: o trinômio autopercepção-autocognição-autoconhecimento; o trinômio 

sinalética energética–autoparapsiquismo–teleguiamento. 

Polinomiologia: o polinômio reconhecer-examinar-conhecer-comprovar; o polinômio 

reconhecimento-acoplamento-assimilação-assistência. 

Antagonismologia: o antagonismo reconhecimento do extrapolacionismo / banalização 

dos minissinais; o antagonismo reconhecimento do holopensene amparador / identificação holo-

pensênica de assediador; o antagonismo holopensene autoconfiante no amparo extrafísico / cren-

ças nas imagens religiosas ou místicas; o antagonismo amparo / dependência; o antagonismo 

conscin atratora de amparadores / conscin atratora de assediadores. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a conscin reconhece o holopensene do am-

parador mais amplifica a dedicação assistencial ao assediador; o paradoxo de reconhecer o pa-

drão pensênico amparador e desvalorizar o autoparapsiquismo. 

Politicologia: a meritocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a amparofilia; a recexofi-

lia; a recinofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a superação do medo de consciex; a superação da atiquio-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial bloqueando o rapport com a mul-

tidimensionalidade; a síndrome do ansiosismo dificultando a hiperacuidade; a superação da sín-

drome da patopensenidade facilitando a autoparaperceptibilidade. 

Maniologia: a evitação da lalomania pelo ato de pensenizar antes de falar; a mania de 

ignorar os detalhes. 

Mitologia: o mito de tudo ser amparo ou assédio desconsiderando a própria personali-

dade. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; 

a experimentoteca; a sinaleticoteca; a ressomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Amparologia; a Interassistenciologia;  

a Proexologia; a Extrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Projeciologia; a Comunicologia; a Para-

conviviologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser interassistencial; a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a isca hu-

mana consciente; o ser desperto; a semiconsciex; a Consciex Livre (CL). 

 

Masculinologia: o amparador extrafísico; o tenepessista; o projetor consciente; o agente 

retrocognitor; o epicon lúcido; o ofiexista; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19175 

Femininologia: a amparadora extrafísica; a tenepessista; a projetora consciente; a agente 

retrocognitora; a epicon lúcida; a ofiexista; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens epicentricus; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reconhecimento mínimo do padrão pensênico amparador = o ato de  

o intermissivista perceber a manifestação holopensênica do assistente extrafísico de função no 

exercício da tares; reconhecimento máximo do padrão pensênico amparador = o ato de o intermis-

sivista saber depurar a percepção do holopensene do assistente extrafísico de função da tares. 

 

Culturologia: a cultura do Universalismo; a cultura do parapsiquismo; a cultura ener-

gossomática; a cultura tenepessista; a cultura interassistencial; a cultura da Reciclologia; a cul-

tura da Cosmoeticologia. 

 

Traforologia. No universo da Autexperimentologia, eis, na ordem alfabética, 24 talentos 

da personalidade lúcida, homem ou mulher, contribuintes para torná-la apta a identificar o holo-

pensene amparador: 

01. Assistencialidade. 

02. Autenticidade. 

03. Autoconsciência multidimensional. 

04. Autocrítica. 

05. Coerência. 

06. Concentração. 

07. Cosmoética. 

08. Cosmovisão. 

09. Desassedialidade. 

10. Discernimento. 

11. Disciplina. 

12. Disponibilidade. 

13. Domínio energético. 

14. Equilíbrio. 

15. Fraternidade. 

16. Imperturbabilidade. 

17. Lucidez. 

18. Maturidade. 

19. Megafoco. 

20. Organização. 

21. Paraperceptibilidade. 

22. Parapsiquismo. 

23. Priorização. 

24. Taquirritmia. 

 

Paraperfilologia. Sob o enfoque da Parapercepciologia, eis, na ordem alfabética, 16 

perfis de consciexes, iniciantes ou veteranas no exercício da função de amparadores extrafísicos, 

capazes de despertar na conscin projetora lúcida o interesse em desenvolver e sistematizar a sina-

lética energética e parapsíquica pessoal, objetivando o reconhecimento do padrão energético es-

pecífico dos respectivos níveis evolutivos: 

01. Aluno de Curso Intermissivo. 

02. Amparador da Consciencioterapia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19176 

03. Amparador da Parapedagogia. 

04. Amparador de ofiex. 

05. Amparador de tenepes. 

06. Amparador parapreceptor. 

07. Assistentes a conscins dessomantes. 

08. Consciex extraterrestre visitante. 

09. Consciex Livre. 

10. Evoluciólogo do grupo evolutivo. 

11. Ex-parentes de conscins ressomadas. 

12. Paraconscienciólogo. 

13. Professores do Curso Intermissivo. 

14. Semiconsciex. 

15. Serenão. 

16. Teleguiado autocrítico. 

 

Pararrealidade. A valorização e o reconhecimento da multidimensionalidade são o pri-

meiro passo para sair da ignorância quanto à pararrealidade, admitindo a convivência inevitável 

entre conscins e consciexes nas 24 horas diárias.  

Sinaleticologia. Objetivando compreender e expandir os elos da comunicação interdi-

mensional, a sistematização na decodificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal tor-

na-se indispensável para o reconhecimento confiável do holopensene amparador, a fim de assistir 

evolutivamente maior número de consciências.  

Evoluciologia. O desenvolvimento da autolucidez ou da Inteligência Evolutiva (IE), pro-

move efeitos positivos dos encontros extrafísicos. Os paraencontros podem ser úteis na minimiza-

ção de problemas, enigmas, dúvidas, dilemas, impasses, tirateimas e desafios.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reconhecimento do padrão pensênico amparador, indi-

cados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres  

e homens interessados: 

01.  Amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autoconfiança  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático.  

05.  Autodepuração  refinada:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

06.  Autodiscernimento  parapsíquico:  Descrenciologia;  Homeostático. 

07.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

08.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Holopensene  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Mapeamento  da  sinalética:  Autossinaleticologia;  Neutro. 

11.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Parapsiquista  semperaprendente:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Sinal  de  amparo:  Amparologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Sintonia  holopensênica:  Holopensenologia;  Neutro. 
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A  ANÁLISE  REFINADA  E  O  RECONHECIMENTO  DO  HOLO-
PENSENE  AMPARADOR  SÃO  PRIORITÁRIOS  À  AUTOCON-

FIANÇA  SADIA  DO  INTERMISSIVISTA  NAS  INTERRELAÇÕES  

MULTIDIMENSIONAIS  COM  AS  CONSCIEXES  BENFAZEJAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece o holopensene do amparador extrafí-

sico pessoal? Identifica alguns aspectos da holobiografia dele? Em qual nível? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Justi, Almir; Lascani, Amin; & Rossa, Dayane; Competências Parapsíquicas: Técnicas para o Desenvol-

vimento do Parapsiquismo Interassistencial; 556 p.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; pági-
nas 236, 250, 344, 378, 390, 399, 405 e 412.  

2.  Leadbeater, Charles Webster; Auxiliares Invisíveis (Invisible Helpers); 124 p.; 17,5 x 12 cm; enc.; Pensa-

mento; São Paulo, SP; páginas 7 a 124.  
3.  Nonato, Alexandre; et al.; Acoplamento Energético: Qualificando as Interações Energéticas com Pessoas 

e Ambientes no Dia a Dia; 288 p.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 135 a155.  

4.  Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; pref. Hernande Leite; revisores; 
Mabel Teles; et al.; 296 p.; 55 caps.; 51 refs.; 6 filmes; 24 verbetes; glos. 210 termos; 1 anexo.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 

cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 17 e 21.  

5.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 79, 1.201 e 1.274.  

6.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisor Equipe de Revisores do Holociclo; 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 Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 963 e 964. 
7.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisor Equipe de Revisores do Holociclo; 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 ter-

mos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estu-
dos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 866. 

8.  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 83. 

9.  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; 2002; páginas 567, 687 e 689. 
10.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 133, 155, 157, 172, 211, 590, 677 e 725. 

 

S. B. Z. 
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R E C O R D E    H O M E O S T Á T I C O  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recorde homeostático é qualquer fato sadio, realização produtiva ou 

proeza capaz de apontar a melhor atuação no mesmo gênero equilibrado, linha de manifestação  

e em condições idênticas, superando ou ultrapassando as ocorrências anteriores, sendo, quanto  

à evolução das consciências, exemplo de autossuperação cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo recorde vem do idioma Inglês, record, “registro; ata; ficha; grava-

ção; disco; desempenho; o melhor resultado atestado; a estatística insuperada”. Apareceu no Sé-

culo XX. O primeiro elemento de composição homeo deriva do idioma Grego, hómoios, “seme-

lhante; da mesma natureza”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século 

XIX. O segundo elemento de composição stásis procede também do idioma Grego, stásis, “ação 

de pôr em pé; estabilidade; fixidez”. A palavra homeostático apareceu em 1945. 

Sinonimologia: 01.  Recorde saudável. 02.  Recorde insuperado. 03.  Exemplo positivo. 

04.  Desempenho superlativo. 05.  Proeza inaudita. 06.  Superação de limites. 07.  Ultrapassagem 

evolutiva. 08.  Ponto inexcedível. 09.  Nível máximo. 10.  Exaustividade homeostática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo recorde: au-

torrecorde; megarrecorde; minirrecorde; recordista. 

Neologia. As 3 expressões compostas recorde homeostático, recorde homeostático para-

psíquico e recorde homeostático evolutivo são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Recorde baratrosférico. 02.  Recorde nosográfico. 03.  Recorde an-

tievolutivo. 04.  Recorde patológico. 05.  Exemplo negativo. 06.  Subnível evolutivo. 07.  Mesmé-

xis pessoal. 08.  Erronia inaudita. 09.  Condição regressiva. 10.  Nível ultrapassado. 

Estrangeirismologia: o personal best; o podium da competição; o parafisiopodium;  

o recorde de recalls; o nec plus ultra evolutivo; a virtude do strong profile. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolução consciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Autocomplé-

xis: recorde proexológico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o recorde homeostático; as provas evolutivas pessoais; as autocompetições;  

o rendimento evolutivo inigualável; a marcação dos recordes pessoais; o ato de bater o recorde;  

a quebra do recorde pessoal; o estabelecimento do recorde; a atuação máxima; o ponto inexcedí-

vel; o nível insuperado; a marca de excelência; o prêmio recorde; o livro dos recordes pessoais;  

a homeostase mental; a homeostase psíquica; o equilíbrio consciencial; o bem-estar psicológico;  

a autocura. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a batida do recor-

de parapsíquico pessoal; a homeostase parapsíquica; o extrapolacionismo parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio do bem-estar; 

o princípio da autosserenidade da Serenologia. 
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Teoriologia: a teoria do Homo sapiens pacificus. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem consciencial; a técnica da exaustividade; a técnica 

das 50 vezes mais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Autoconscien-

ciometrologia. 

Binomiologia: o binômio vontade-decisão. 

Interaciologia: a interação estabilidade-dinamismo; a interação higidez-autocentra-

mento. 

Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução. 

Antagonismologia: o antagonismo fato / ficção. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência; a lei do maior esforço; a lei do exem-

plarismo pessoal; a lei da evolução consciencial; a lei das probabilidades; a lei do ordenamento 

orgânico. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Sindromologia: a sindrome da abstinência da Baratrosfera. 

Holotecologia: a desportoteca; a somatoteca; a superlativoteca; a catalogoteca; a evo-

lucioteca; a convivioteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intrafisicologia; a Comunicologia; a Para-

profilaxiologia; a Recexologia; a Invexologia; a Somatologia; a Psiconeuroimunologia; a Cons-

cienciometrologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o detentor do recorde; o co-detentor do recorde. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a detentora do recorde; a co-detentora do recorde. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sensitivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens megagestor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

autodeterminator; o Homo sapiens evolutiologus. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19180 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recorde homeostático parapsíquico = o autodomínio do estado vibracio-

nal; recorde homeostático evolutivo = a conquista da condição de desassediado permanente total 

(desperticidade). 

 

Culturologia: a cultura da paz; a cultura do bem-estar. 

 

Taxologia. No âmbito da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 ca-

tegorias de recordes humanos de variadas naturezas: 

01.  Recorde  batido. 

02.  Recorde  da  Natureza. 

03.  Recorde  de  atendimentos. 

04.  Recorde  de  bilheteria. 

05.  Recorde  de  participação. 

06.  Recorde  de  produção. 

07.  Recorde  de  tempo. 

08.  Recorde  de  vacinação. 

09.  Recorde  de  velocidade. 

10.  Recorde  de  vendas. 

11.  Recorde  energético. 

12.  Recorde  evolutivo. 

13.  Recorde  histórico. 

14.  Recorde  internacional. 

15.  Recorde  mentalsomático. 

16.  Recorde  mundial. 

17.  Recorde  olímpico. 

18.  Recorde  parapsíquico. 

19.  Recorde  pessoal. 

20.  Recorde  quebrado. 

 

Holomaturologia. Segundo a Autodiscernimentologia, em função da evolução, toda vi-

tória e toda derrota são fugazes e, por isso, relativas. Em tese, a verdadeira vitória é o megatrafor. 

A derrota real é o megatrafar. 

Mentalsomatologia. Dentro da Holomaturologia, a excitação gerada pela novidade,  

e até pela mudança para melhor, ainda coloca a conscin longe da Serenologia e, o pior, distante da 

Cosmoeticologia ou da imperturbabilidade vivenciada. A serenidade não é atributo do psicossoma  

e sim do mentalsoma. 

Liberologia. Pela Cosmoeticologia, a liberdade ideal não diz respeito à condição pes-

soal, democrática, intrafísica, de ir e vir, própria do soma, mas à liberdade de alcançar as autovi-

vências nas comunidades extrafísicas (comunexes) evoluídas, específica da expansão do mental-

soma. Tal liberdade mais ampla, cosmoética, é recorde inavaliável, ou seja, sem preço e, frequen-

temente, inefável ou indizível. 

 

Caracterologia. De acordo com a Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 7 categorias de conscins cujos esforços permitiram alcançar recordes homeostáticos óbvios: 

1.  Multicompletista. 

2.  Ofiexista. 

3.  Triatleta conscienciológico. 

4.  Ser desperto. 

5.  Maximorexista. 

6.  Jubilado evolutivo. 

7.  Evoluciólogo. 
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Perfilologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 cate-

gorias de conscins cujos empenhos permitiram alcançar recordes superpatológicos capazes de in-

duzir as consciências à transmigração interplanetária: 

1.  Genocida. 

2.  Terrorista: miliciano, torturador, narcotraficante, armeiro. 

3.  Gestante-bomba. 

4.  Serial killer: sniper. 

5.  Matricida. 

6.  Canibal humano: envenenador; incendiário. 

7.  Menino-soldado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recorde homeostático, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

09.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

OS  VERDADEIROS  RECORDISTAS  DA  EVOLUÇÃO  GRU-
PAL  SÃO  OS  COMPLETISTAS,  HOMENS  E  MULHERES.  AS  

CONSCINS  INCOMPLETISTAS  SÃO  AS  ESPECTADORAS  

CONSTRANGIDAS  ANTE  O  SUCESSO  DOS  COMPANHEIROS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já bateu algum recorde, perante si mesmo, digno 

de nota? Tais recordes foram sempre homeostáticos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Bantam Books; Editor; 1987 Guinness Book of World Records; X + 694 p.; 12 caps.; 49 enus.; 415 fotos; 

22 tabs.; alf.; 17,5 x 10,5 cm; br.; Bantam Books; New York, NY; 1987; páginas 161 a 180. 

2.  Editora Abril; Guinness: Livro dos Recordes; 256 p.; 12 caps.; 154 fotos; alf.; 18 x 21 cm; enc.; Editora 
Abril; São Paulo, SP; Março, 1974; páginas 5 a 29. 

3.  McFarlan, Donald; Editor; The Guinness Book of Records 1990; 320 p.; 11 caps.; 52 enus.; 1 esquema; 

272 fotos; 1 gráf.; 36 ilus.; 99 tabs.; alf.; 30,5 x 22,5 cm; enc.; 36a Ed.; Middlesex; Inglaterra; 1989; páginas 194 a 197. 
4.  McWhirter, Norris; & McWhirter, Ross; 1976 Edition Guiness Book of World Records; 704 p.; 12 caps.; 

39 enus.; 468 fotos; 72 tabs.; alf.; 17,5 x 10,5 x 3 cm; br.; Bantam Books; New York, NY; Março, 1976; páginas 501  

a 541. 
5.  McWhirter, Norris; & McWhirter, Ross; Guinness Book of Amazing Achievements; ilus. Kenneth Laager; 

96 p.; 93 ilus.; 18 x 10,5 cm; br.; pocket; Bantam Books; New York, NY; 1975; páginas 6 a 17. 
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R E C O R R Ê N C I A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recorrência é o caráter da realidade recorrente, de repetição continuada 

da mesma operação ou grupo de operações, no caso, específica, evolutiva e autoconsciente por 

parte da conscin lúcida. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra recorrer vem do idioma Latim, recurrere, “correr para trás; retro-

ceder”. Surgiu no Século XIV. O termo recorrência apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Repetição. 02.  Reincidência. 03.  Reiteração. 04.  Recidiva.  

05.  Reprise; reprodução; retorno. 06.  Rotina. 07.  Habitualidade. 08.  Continuísmo; frequência; 

periodicidade; recursividade. 09.  Assiduidade; rememoração; revivência. 10.  Permanência; tipi-

cidade; uniformidade. 

Arcaismologia. Vocábulo arcaico e não mais usado para recorrência: recurrência. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo recorrência: 

recorrente; recorrer; recorribilidade; recorrida; recorrido; recorrível. 

Neologia. As duas expressões compostas recorrência automimética e recorrência neo-

paradigmática são neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 01.  Aleatoriedade. 02.  Acidentalidade. 03.  Casualidade. 04.  Singula-

ridade. 05.  Infrequência. 06.  Impermanência. 07.  Descontinuísmo. 08.  Antiperiodicidade.  

09.  Atipicidade. 10.  Esquecimento. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o replay; o biofeedback; o Tenepessarium;  

o Tertuliarium; a repetição ad nauseam. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à acumulação cosmóetica de ações. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Recorrência: 

superimposto evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das rotinas úteis; o holopensene doméstico; os re-

pensenes; a repensenidade; os ortopensenes repetidos; a ortopensenidade; os morfopensenes fixa-

dos; a morfopensenidade. 

 

Fatologia: a recorrência; a recorrência periódica; a repetição calculada de ações; as tare-

fas recorrentes; a impossibilidade da vida sem recorrências; o corpo-fole; os ritmos somáticos;  

a repetição das sístoles e diástoles; a repetição das inspirações e expirações; as repetições dos pas-

sos da marcha humana; a maturidade humana como sendo o acúmulo das recorrências; a eterna 

recorrência; os eventos recorrentes; o raciocínio através da recorrência; a fixação consciencial in-

trafísica; a cadência da vida; a realimentação contínua; os padrões das regularidades humanas; as 

mimeses necessárias ou homeostáticas; as repetições das operações; as repetições disciplinadas; 

as repetições inevitáveis (o ato de dormir; o ato de se alimentar; o ato de tomar banho); as repeti-

ções técnicas; as repetições sistemáticas; a insistência no melhor; o autorreforço; o bordão; o re-

frão; a rima; a aliteração; o bis; o condicionamento; a cínclise; a recorrência mórbida; os pesade-

los recorrentes; a compulsão; a batologia; a carência da autorganização; a maturidade das recor-

rências pessoais. 

 

Parafatologia: a autovivência paciente e continuada do estado vibracional (EV) profilá-

tico. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio de causa e efeito. 

Tecnologia: a técnica das recorrências evolutivas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 

Efeitologia: o efeito acumulativo das recorrências hígidas. 

Ciclologia: a ciclicidade; o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo circadia-

no; o ciclo dia-noite; o ciclo lunar; o ciclo biológico; o ciclo biogeoquímico; o ciclo menstrual;  

o ciclo econômico. 

Enumerologia: a recorrência local; a recorrência factual; a recorrência temporal; a re-

corrência inconsciente; a recorrência consciente; a recorrência calculada; a recorrência compul-

sória. 

Binomiologia: o binômio autodesempenho-recorrência; o binômio repetição-pro-

gressão. 

Interaciologia: a interação perseverança-rotina. 

Crescendologia: o crescendo forma repetida–conteúdo renovador. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) contingência-contexto-conjuntura. 

Antagonismologia: o antagonismo evolução consciencial / preguiça de repetir; o anta-

gonismo ansiedade / perseverança. 

Legislogia: a lei do retorno. 

Filiologia: a voliciofilia. 

Holotecologia: a recexoteca; a experimentoteca; a tecnoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia;  

a Cronobiologia; a Ortomimeticologia; a Automimeticologia; a Habitologia; a Rotinologia; a Au-

todeterminologia; a Autorrecexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens recurrens; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens dynamicus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens 

offiexista; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recorrência automimética = a imposta pela própria vida humana ou vida 

extrafísica; recorrência neoparadigmática = a coordenada pela vontade, intenção e deliberação da 

própria consciência lúcida. 

 

Culturologia: a recorrência dos ciclos culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

10 atos, ou conjunto de atos positivos, da consciência lúcida evidenciando recorrências: 

01.  Vida intrafísica: a intrafisicalidade. 

02.  Vida humana consanguínea: a Genética; a árvore genealógica. 

03.  Fôrma holopensênica: atual, mas de vida ou vidas humanas prévias; a trilha ener-

gética. 

04.  Posto de trabalho: o holopensene laboral; o escritório; o consultório. 

05.  Rotina útil: a autorganização dos hábitos sadios. 

06.  Base intrafísica da tenepes: a alcova energeticamente blindada; amparoporto. 

07.  Projectarium: o holopensene projeciogênico. 

08.  Cognópolis: a radicação vitalícia da voluntária ou do voluntário conscienciológico. 

09.  Laboratório conscienciológico: o holopensene com acumulação das energias cons-

cienciais (ECs). 

10.  Autorrevezamento multiexistencial: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a recorrência, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

04.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

08.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

09.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Trilha  energética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  LEI  BÁSICA  DA  RECORRÊNCIA  É  NORMA  EVOLUTIVA 

INARREDÁVEL  ACEITA  COM  PACIÊNCIA  E  PERSEVERAN-
ÇA  PELAS  CONSCIÊNCIAS  TRAQUEJADAS  E  HARMONIZA- 
DAS  QUANTO  AOS  FLUXOS  E  REFLUXOS  DO  COSMOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já superou as rebeliões infantis quanto às recor-

rências evolutivas inevitáveis? Desde quando? 
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R E C U O    C O S M O É T I C O  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recuo cosmoético é a atitude de recolhimento sadio e temporário assumi-

da de modo pensado, analisado, elaborado, raciocinado e / ou autoimposto, relativa ao momento 

de assistir consciências, as quais ficaram para trás, objetivando refazer, rever ou reconstruir o ca-

minho evolutivo pessoal e grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo recuar vem do idioma Francês, reculer, “andar para trás”. Apare-

ceu no Século XV. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; 

mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma 

Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idi-

oma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da filosofia que estuda a moral”, e este do idioma 

Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Retrocesso cosmoético. 2.  Reversão cosmoética. 3.  Retrossegui-

mento cosmoético. 4.  Recolhimento cosmoético. 5.  Contramarcha cosmoética. 6.  Retirada cos-

moética. 7.  Retroação cosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas recuo cosmoético, recuo cosmoético na família  

e recuo cosmoético no grupo evolutivo são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 01.  Recuo anticosmoético. 02.  Autorregressismo anticosmoético.  

03.  Escapismo anticosmoético. 04.  Fracasso anticosmoético; insucesso anticosmoético; malogro 

anticosmoético. 05.  Rendição anticosmoética. 06.  Pusilânimidade anticosmoética. 07.  Queda 

anticosmoética. 08.  Descensão anticosmoética. 09.  Retrocesso anticosmoético. 10.  Revés anti-

cosmoético. 

Estrangeirismologia: o relaying grupal; a shift of power; a openness to experience. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego da Assistenciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal pró-assistência grupal; o holopensene pessoal a fa-

vor dos compassageiros evolutivos; o holopensene pessoal da cognição; os doxopensenes; a do-

xopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopense-

nidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os homopensenes; a homopensenidade; os mega-

pensenes; a megapensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os qualipensenes; a qualipensenidade; os reciclo-

pensenes; a reciclopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os retropensenes; a retropenseni-

dade; os seripensenes; a seripensenidade. 

 

Fatologia: o recuo cosmoético; a reorganização mentalsomática; o reparo proexológico; 

a revivificação verbetográfica; a retificação na docência conscienciológica; o ato de abrir mão;  

o desapego dos desejos pessoais; o desprendimento cosmoético; o egocídio; a recin; a recéxis;  

a atitude pensada; a análise da situação; a tomada da decisão mais acertada; a decisão raciocinada; 

o planejamento da assistência a ser feita; a consciência da assistência por fazer; o discernimento 

quanto à seriéxis; a vivência teática; a Cosmoética Pessoal; o respeito à autocoerência; a autoim-

posição cosmoética; o autoimperdoamento; a heteroimposição cosmoética dos amparadores;  

o momento de assistir quem ficou para trás; a reconstrução do caminho evolutivo; a retomada da 

rota evolutiva; as opções evolutivas; as opções antievolutivas; a pressa evolutiva pulando etapas; 

os cuidados necessários e intransferíveis devidos ao grupocarma; a banalização dos companheiros 

evolutivos do grupocarma; a assistência duplista; o momento de indecisão; a instabilidade pesso-
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al; a possibilidade de desistir por autocorrupção; a ajuda dos amparadores extrafísicos; o preen-

chimento de lacunas; a correção de falhas; a ajuda ao grupo evolutivo; a regularização da auto-

confiança; a confiança nos amparadores extrafísicos; a desdramatização; a alteração no estilo de 

vida; a busca pelo prioritário; a percepção da realidade grupal; a mudança da visão fantasiosa por 

visão mais realista; o respeito à realidade consciencial dos outros; os interesses conscienciais 

aproximando ou afastando as pessoas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o desenvolvimento do parapsiquismo; a tenepes sustentando a deci-

são e os momentos críticos de recuar; as ideias amparadoras no momento da tenepes embasando 

as atitudes quanto à correção de falhas; a tenepes sustentando o recuo cosmoético; a expansão de 

consciência proporcionada pelos amparadores extrafísicos arrazoando a decisão em empregar  

o recuo cosmoético; o parateatro do recuo cosmoético; as pararrealidades reveladas no recuo 

cosmoético; os guias amauróticos extrafísicos se rebelando contra a recomposição grupocármica; 

as consciexes patológicas do grupocarma; as consciexes amparadoras do grupocarma dando sus-

tentabilidade para as transformações; as consciexes assediadoras tentando interferir negativamen-

te na assistência a ser realizada; os assediadores tentando assolar a autoconfiança assistencial do 

tenepessista; o treinamento para a desperticidade impulsionando a remediação das relações afeti-

vas; as assimilações simpáticas cosmoéticas e anticosmoéticas no processo de restauração; a vam-

pirização energética perante o ato de desasselvajar-se da conscin; a assedialidade pessoal intrusi-

va nas reintegrações cosmoéticas; as conscins massa de manobra dos assediadores reivindicando 

direitos irracionais, ilógicos e emocionais; a lucidez quanto ao ponteiro da própria bússola consci-

encial; a versatilidade e a polivalência do intermissivista influindo nas decisões multidimensi-

onais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recéxis-recin; o sinergismo autoconscientização-remedi-

ação; o sinergismo revisão de rota–correção de rota; o sinergismo correção-ampliação-qualifi-

cação. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da recomposi-

ção evolutiva; o princípio da recomposição grupocármica; o princípio de a evolução ocorrer em 

etapas; o princípio da evolução interassistencial conjunta; o princípio  o “se algo não é  om, 

não a ianta fazer maquilagem”; o princípio diretor da consciência (matepensene pessoal). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria dos múltiplos egos conscienciais respaldando o recuo cosmoético; 

a teoria das interprisões grupocármicas indicando o trabalho a ser feito; a teoria da proéxis assi-

nalando a importância do compléxis; a teoria das reurbéxis recomendando com precisão a quem 

assistir; a teoria do Homo sapiens pacificus ratificando posturas menos bélicas; a teoria das serié-

xis evidenciando a necessidade de mudança da história pessoal; a teoria da imperturbabilidade 

fundamentando acertos grupocármicos; a teoria da desperticidade explicitando a inevitabilidade 

de recins; a teoria do parapsiquismo desnudando a própria realidade consciencial. 

Tecnologia: a técnica de desejar o melhor para todos; a técnica da tenepes; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas; a técnica do EV; a técnica do detalhismo; a técnica dos registros diári-

os; a técnica da desassedialidade direta; a técnica dos acertos grupocármicos; a técnica da cons-

cienciofilia; a técnica da verbação. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório 

conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da sinalética energé-

tica e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório consciencio-

lógico de Paraeducação; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório consciencio-

lógico da diferenciação pensênica. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio 

Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito das pressões holopensênicas; o efeito das reciclagens existenciais; 

o efeito das reciclagens intraconscienciais; os efeitos das assistências aos componentes do gru-

pocarma; os efeitos patológicos de não dar basta no imprestável; os efeitos de se fazer negoci-

nho; os efeitos das práticas da tenepes; os efeitos de postergar o priorizável; os efeitos de ser 

amparador-amparando; os efeitos parapsíquicos da interassistencialidade; os efeitos de os erros 

do passado promoverem os acertos do hoje; o efeito gerador de desconforto tornado causa de re-

cuo cosmoético; os efeitos rebotes na assistência. 

Neossinapsologia: o desenvolvimento de neossinapses interassistenciais. 

Ciclologia: o ciclo erro-retratação-retificação-reciclagem-acerto; o ciclo ignorar-errar- 

-recompor-aprender-ensinar; o ciclo tenepes-ofiex-desperticidade; o ciclo causa-efeito; o ciclo 

ação-reação; o ciclo interprisão-recomposição-libertação; o ciclo passado-presente-futuro. 

Enumerologia: a causa do recuo; o onde do recuo; a finalidade do recuo; o como do re-

cuo; o quanto do recuo; o quando do recuo; o porque do recuo. A coragem de recuar; a decisão 

em recuar; o ato de recuar; a habilidade em recuar; o planejamento para recuar; a façanha em 

recuar; a consciência de recuar. O abrir mão da arrogância; o abrir mão do orgulho; o abrir mão 

da vaidade; o abrir mão da razão; o abrir mão da vergonha; o abrir mão do narcisismo; o abrir 

mão da autoimagem. A autoestima; a autocrítica; a autocoerência; a autoconfiança; o autodesas-

sédio; a autoconscientização; a autossustentabilidade. 

Binomiologia: o binômio recuar-avançar; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binô-

mio autodiscernimento-afetividade; o binômio crise-crescimento; o binômio liberdade-responsa-

bilidade. 

Interaciologia: a interação proexológica recebimento-retribuição; a interação pensene- 

-materpensene-holopensene; a interação teática-verbação; a interação Inventariologia-Recexolo-

gia; a interação autodesconfiômetro–autocrítica racional. 

Crescendologia: o crescendo homeostático erro-correção; o crescendo egocarma-gru-

pocarma-policarma; o crescendo intercompreensão-intercooperação; o crescendo autoimperdo-

ador-heteroperdoador; o crescendo paz íntima–paz geral. 

Trinomiologia: o trinômio solução de problemas–resolução de conflitos–progressão de 

tarefas. 

Polinomiologia: o polinômio autorrevisão-autorreeducação-autorreciclagem-autorres-

peito; o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento; o polinômio constatação dos fa-

tos–observação dos fatos–análise dos fatos–revisão dos fatos–intervenção a partir dos fatos. 

Antagonismologia: o antagonismo conduta padrão / conduta exceção; o antagonismo 

espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo assistente / assistido; o antagonismo 

arrimo / sujeição; o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo indivi-

dualismo / egoísmo; o antagonismo energias conscienciais ativas / energias conscienciais passi-

vas; o antagonismo conscin traforista / conscin trafarista; o antagonismo iniciativas relevantes  

/ preocupações irrelevantes; o antagonismo personalidade forte / personalidade pusilânime. 

Paradoxologia: o paradoxo autonomia consciencial–interdependência consciencial;  

o paradoxo de o melhor caminho nem sempre ser o mais fácil; o paradoxo da descoberta do 

acerto através do erro. 

Politicologia: a evoluciocracia; a proexocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocra-

cia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a autodiscernimentocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da ação e reação; a lei de cau-

sa e efeito. 

Filiologia: a evoluciofilia; a energofilia; a raciocioniofilia; a metodofilia; a consciencio-

filia; a conviviofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a evoluciofobia; a assistenciofobia; a autocriticofobia; a neo-

fobia. 
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Sindromologia: a evitação da síndrome da ectopia afetiva; a evitação da síndrome do 

canguru; a evitação da síndrome da hipomnésia; a evitação da síndrome da procrastinação;  

a evitação da síndrome de hikikomori; a evitação da síndrome de Asperger; a evitação da síndro-

me Huckleberry Finn; o fim da síndrome de schadenfreude. 

Maniologia: o fim da eleuteromania; o fim da automania; o fim da egomania; o fim da 

mania de autovitimizar-se; o fim da fracassomania; o fim da lipemania; o fim da mitomania. 

Mitologia: os mitos afetivos afrontando a razão humana quanto aos esclarecimentos ne-

cessários; a submissão ao mito pessoal de recuar ser sinônimo de regredir; os mitos culturais de 

associar: recuar com evadir, esquivar com fugir; os mitos pessoais quanto ao próprio passado;  

o mito da vida humana monodimensional; a autodesmitificação autoconsciente. 

Holotecologia: a teaticoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a recexoteca; a evo-

lucioteca; a energoteca; a psicossomatoteca; a pensenoteca; a dessomatoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Proexologia; a Assistenciologia;  

a Holomaturologia; a Conviviologia; a Paradireitologia; a Recexologia; a Parapercepciologia;  

a Determinologia; a Pensenologia; a Harmoniologia, a Amparalogia; a Desassediologia; a Dis-

cernimentologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação; o pré-serenão vulgar; o atrator ressomático; o homem virtuoso. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lucida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocado-

ra de obra; a mulher de ação; a pré-serenona vulgar; a atratora ressomática; a mulher virtuosa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens reflexi-

vus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paciens;  

o Homo sapiens paradireitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recuo cosmoético na família = o ato de abrir mão, temporariamente, de 

tarefas autoproexogênicas específicas para encaminhar evolutivamente o grupo familiar; recuo 

cosmoético no grupo evolutivo = o ato de abrir mão, temporariamente, de tarefas autoproexogêni-

cas específicas para encaminhar evolutivamente os compassageiros intermissivistas. 

 

Culturologia: a cultura do bem querer. 
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Taxologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

6 categorias de recuos cosmoéticos básicos: 

1.  Docente: o ato de voltar ao assunto da aula anterior, com o propósito de auxiliar no 

desenvolvimento da cognição dos alunos em relação aos temas relevantes à vida evolutiva. 

2.  Duplista: o ato de declinar, temporariamente, do conhecimento pessoal na comunica-

ção duplista, com o propósito de auxiliar o(a) parceiro(a) a desenvolver o raciocínio e lógica da 

inteligência evolutiva. 

3.  Familiar: o ato de retornar à casa paterna, após identificação de traços familiares an-

tievolutivos, com o propósito de esclarecer e erradicar os acumpliciamentos, criando vínculos 

mais evolutivos. 

4.  Profissional: o ato de retornar à posição funcional anterior, com o propósito de auxi-

liar os colegas de trabalho a não participarem de propostas anticosmoéticas, resgatando-lhes o flu-

xo evolutivo. 

5.  Residencial: o ato de reconsiderar o convite declinado, quanto à participação em ati-

vidades administrativas condominiais, com o propósito de assistir aos interesses coletivos e exem-

plificar liderança evolutiva. 

6.  Voluntariado: o ato de retomar atividade exercida anteriormente no voluntariado, 

com o propósito de auxiliar a estruturação de nova Instituição Conscienciocêntrica, atendendo  

à prioridade evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recuo cosmoético, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anticatarse:  Antirrecexologia;  Nosográfico. 

02.  Atitude  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

05.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Momento  de  parar:  Autodeterminologia;  Neutro. 

08.  Opção  pela  correção:  Opciologia;  Homeostático. 

09.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Prioridade:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Renúncia  cosmoética:  Anticonflitologia;  Homeostático. 

12.  Reversão  existencial:  Recexologia;  Homeostático. 

 

SEGUNDO  A  HOLOCARMOLOGIA,  O  RECUO  COSMOÉTICO  

É  ATITUDE  MEGAFRATERNA  E  EVOLUTIVA  ADOTADA  PE-
LOS  ASSISTENTES,  PROPICIANDO  A  TEÁTICA  INTELIGEN-
TE  DAS  RECOMPOSIÇÕES  GRUPAIS  DESASSEDIADORAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou a necessidade de vivenciar o recuo 

cosmoético? Como convive com a possibilidade de assistir quem ficou para trás em prol do me-

lhor para todos? 
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R E C U P E R A Ç Ã O    D A    A U T O C O N F I A N Ç A  
( A U T O D E C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A recuperação da autoconfiança é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, recuperar, resgatar, recobrar, reaver, readquirir, reconquistar ou retomar a condição pes-

soal de estima, ânimo, desassombro, intrepidez, arrojo, coragem e determinação frente ao empre-

go dos autotrafores e à superação dos autotrafares objetivando a autevolução. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo recuperação vem do idioma Latim, recuperatio, “recobro”. 

Surgiu no Século XVI. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”.  O termo confiança deriva do idioma Latim, confidare, através de confi-

dere, “confiar”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Resgate da autoconfiança. 02.  Restauração da autestima. 03.  Reco-

bramento da coragem consciencial. 04.  Reconquista da autossegurança.  05.  Restauração da au-

toconfiança. 06.  Retomada do autogabarito. 07.  Reconquista do autodesassombro. 08.  Reaquisi-

ção da autocredibilidade. 

Neologia. As duas expressões compostas minirrecuperação da autoconfiança e maxirre-

cuperação da autoconfiança são neologismos técnicos da Autodecidologia. 

Antonimologia: 1.  Deterioração da autoconfiança. 2.  Perda da autestima. 3.  Sustentação 

da autovulnerabilidade. 4.  Preservação da autoinsegurança. 5.  Manutenção da autoirresolução. 

Estrangeirismologia: o autoposicionamento evolutivo contribuindo na retomada da joie 

de vivre; a supressão arrière pensée. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à assunção dos autotrafores. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autoconfi-

ança: primeiro êxito. Autoconfiança: significa cura. Autoconfiança: última perda. 

Ortopensatologia: – “Autoconfiança. Evoluir é alcançar nível de autoconfiança superior 

ao nível de confiança que admitimos e depositamos nas outras conscins e consciexes”. “A perda da 

autoconfiança abre a porta para todos os desatinos, infantilidades e absurdos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconfiança; o holopensene pessoal da auto-

determinação; o holopensene pessoal do autenfrentamento; o holopensene pessoal da autossupe-

ração; o holopensene pessoal das autorreciclagens; a reciclagem da conduta vitimizadora auxili-

ando na reestruturação pensênica; os patopensenes provocando acidentes de percurso; a patopen-

senidade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade evolutiva; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropen-

senes; a prioropensenidade; a reciclagem da autopensenidade. 

 

Fatologia: a recuperação da autoconfiança; a retomada da autossegurança enquanto va-

lor fundamental; a recuperação da autossuficiência; o recobro da autoconvicção; os emocionalis-

mos mantenedores do papel de vítima; os autovalores limitantes favorecendo a baixa autestima;  

a autorreflexão lúcida quanto à autovitimização utilizada para chamar a atenção; a necessidade de 

mudança; a busca pelo autesclarecimento; a ação de reavaliar a autoimagem; a determinação em 

sair da zona de conforto patológica; a decisão pelo autoposicionamento cosmoético; a autopesqui-

sa favorecendo a reavaliação de fatos e parafatos beneficiando a recomposição de condutas pesso-

ais; os cursos conscienciológicos provocando reciclagens; a decisão pela autexposição; a coragem 

de expor as próprias ideias; a opção pelo autodesassédio; as amizades evolutivas contribuindo pa-

ra a recuperação da confiança nos relacionamentos; o descarte do sentimento de menos valia;  
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o resgate da autestima; a autorreconciliação; a ação de assumir a autoimagem real; o ato de “virar 

a página”; a escrita, a apresentação e a publicação de verbetes; as sincronicidades na escolha do 

título do verbete; as tertúlias enquanto fonte de informação e ferramenta para o autodesassédio;  

a capacidade de identificar trafares e perceber os trafores; o ato saudável de não ter medo de er-

rar; a melhora da performance pessoal perante o grupo evolutivo; a mudança de comportamento; 

o ato de desejar o melhor para todos; a aplicação do trafor da autodeterminação na superação dos 

conflitos íntimos; o estudo da Conscienciologia provocando autoquestionamentos; o ato de fortale-

cer o equilíbrio emocional; a ação de reconstruir a autoconfiança; a manifestação da autoconfiança 

nas iniciativas conscienciais; o ato de valorizar os aportes existenciais; a rotina útil reestabelecida. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o trabalho energé-

tico autodesassediador; o banho energético favorecido pelos amparadores; os amparadores extra-

físicos patrocinando EVs; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a rememoração do Curso 

Intermissivo (CI); a percepção das energias nos chacras encefálicos; a descoincidência dos veícu-

los de manifestação; a confiança no amparo extrafísico; as intuições extrafísicas ocorridas durante 

eventos e cursos conscienciológicos; a assim e a desassim; o fortalecimento da autodefesa energé-

tica com a teática do estado vibracional; a mobilização energética colaborando na recuperação da 

autoconfiança parapsíquica; a valorização das autoparapercepções. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodeterminação–resolução cosmoética; o sinergismo 

autoconflito-autopacificação; o sinergismo autorreflexão-recin; o sinergismo autestima fortaleci-

da–energia consciencial radiante; o sinergismo autoconfiança reconquistada–evolução pessoal. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da incerteza; 

o princípio da evolução consciencial; o princípio da reciclagem favorecendo novas oportunida-

des; o princípio popular “querer é po er”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) enquanto princípio, meio e fim de 

vida; o código de valores pessoais. 

Teoriologia: a teática na retomada da recuperação da autoconfiança; a teoria dos prin-

cípios cosmoéticos; a teoria da ação e reação a partir do autoposicionamento cosmoético; a teo-

ria da autorreconciliação; a teática da autorreflexão lúcida; a teoria e a prática da reciclagem 

das condutas vitimizadoras. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem intraconsciencial; as técnicas energéticas; a técni-

ca de viver evolutivamente; a técnica de ministrar palestras e debates conscienciológicos a fim 

de melhorar a comunicabilidade pessoal. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo na recuperação da au-

toconfiança; o voluntariado conscienciológico tarístico promovendo renovações pessoais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física 

vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colé-

gio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito do medo paralisando as autorreciclagens; o efeito da falta de confi-

ança resultando em perdas evolutivas; o efeito do próprio modus operandi na recuperação da 

autoconfiança; o efeito da autoconfiança no posicionamento pessoal; o desequilíbrio emocional 

enquanto efeito das perdas vivenciadas; o efeito do estado vibracional no autodesassédio; o efei-

to da renovação da autoimagem; o efeito da autestima saudável; o efeito das conquistas pessoais. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses promovendo a renovação cerebral; a reci-

clagem dos patopensenes favorecendo as neossinapses; as percepções parapsíquicas produzindo 

neossinapses. 
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Ciclologia: a autovitimização gerada pelo ciclo patológico vítima-algoz; o ciclo autequi-

líbrio–retomada do autocontrole; o ciclo questionar-reciclar-recobrar. 

Enumerologia: a recuperação da autolucidez; a recuperação do autoposicionamento fir-

me; a recuperação da autodecidibilidade; a recuperação da autocosmoética; a recuperação da cora-

gem consciencial; a recuperação do autoparapsiquismo; a recuperação da autotrajetória evolutiva. 

Binomiologia: o binômio assediado-assediador; o binômio perda-reconquista; o binô-

mio vontade-determinação; o binômio autassédio-autodesassédio; o binômio coragem-autenfren-

tamento; o binômio autoposicionamento assertivo–autestima readiquirida; o binômio recupera-

ção da autoconfiança–determinação na autevolução; o binômio assistente-assistido. 

Interaciologia: a interação intencionalidade-realização; a interação vontade–autodeci-

são evolutiva; a interação resolução-autorrenovação; a interação lucidez-recin; a interação ma-

turidade–autorreflexão lúcida. 

Crescendologia: o crescendo sentimento de menos valia–autestima retomada; o cres-

cendo autorreflexão-autorreciclagem. 

Trinomiologia: o trinômio autorrecuperar-autoconfiar-autossuperar; o trinômio deter-

minação–autenfrentamento–evolução pessoal; o trinômio vulnerabilidade-confiança-autestima. 

Polinomiologia: o polinômio vontade–intenção–determinação–autodecisão evolutiva. 

Antagonismologia: o antagonismo incerteza / determinação; o antagonismo infantilis-

mo evolutivo / maturidade consciencial; o antagonismo comodismo / reciclagem; o antagonismo 

insegurança / confiança. 

Paradoxologia: o paradoxo de as aparentes perdas poderem significar ganhos evoluti-

vos; o paradoxo ganhos intrafísicos imediatos–perdas evolutivas duradouras. 

Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocra-

cia; a recexocracia; a discernimentocracia; a egocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na autossuperação pessoal; a lei do maior esforço apli-

cada à autodeterminação; a lei de causa e efeito; a lei do silêncio; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a evoluciofilia; a decidofilia; a recinofilia; a pensenofilia; a autorreflexofilia; 

a cosmoeticofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a autodecidofobia; a fobia à autexposição; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da imaturidade consciencial; a síndrome do atraso evoluti-

vo; a síndrome do infantilismo; a síndrome do vampirismo bioenergético; a eliminação da sín-

drome da insegurança; a autossuperação da síndrome do medo; a sín rome  a autovitimizaçāo. 

Maniologia: a mania de procrastinar a reciclagem consciencial; a mania de empurrar com 

a barriga; a mania de desconfiar de tudo e de todos; a mania da justificar os próprios erros; a mania 

de omitir o medo; a eliminação da mania da dúvida; a superação do assombro da fracassomania. 

Mitologia: o descarte dos mitos pessoais; a eliminação do mito da perfeição. 

Holotecologia: a evolucioteca; a recinoteca; a cosmoeticoteca; a egoteca; a autopesqui-

soteca; a criticoteca; a experimentoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodecidologia; a Autopesquisologia; a Autovitimologia; a Au-

toquestionologia; a Autorreflexologia; a Autocriticologia; a Autodiscernimentologia; a Autorreci-

clologia; a Autevoluciologia; a Neopensenologia; a Confianciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin autoconfiante; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin 

autocrítica; a conscin autêntica; a conscin sincera; a conscin determinada a evoluir; a conscin au-

toquestionadora; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o autodecisor; o completista; o reciclante existencial; o compassageiro 

evolutivo; o evoluciente; o exemplarista; o autoculpado; o desconfiado; o patopensenista; o inse-

guro; o covarde; o comunicólogo; o conviviólogo; o consciencioterapeuta; o proexista; o voluntá-

rio; o autorreeducador; o amparador intrafísico; o tenepessista; o projetor consciente; o sistemata; 

o verbetólogo; o amparador extrafísico; o assediador extrafísico; o retomador de tarefa; o autopes-
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quisador cobaia; o pensador; o tocador de obra; o homem de ação; o duplista; o tertuliano; o inter-

missivista. 

 

Femininologia: a autodecisora; a completista; a reciclante existencial; a compassageira 

evolutiva; a evoluciente; a exemplarista; a autoculpada; a desconfiada; a patopensenista; a insegu-

ra; a covarde; a comunicóloga; a convivióloga; a consciencioterapeuta; a proexista; a voluntária;  

a autorreeducadora; a amparadora intrafísica; a tenepessista; a projetora consciente; a sistemata;  

a verbetóloga; a amparadora extrafísica; a assediadora extrafísica; a retomadora de tarefa; a auto-

pesquisadora cobaia; a pensadora; a tocadora de obra; a mulher de ação; a duplista; a tertuliana;  

a intermissivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recuperator; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sapi-

ens autodeterminator; o Homo sapiens autorreflexor; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapi-

ens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens re-

cyclicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrecuperação da autoconfiança = aquela capaz de promover a su-

plantação de megatrafar; maxirrecuperação da autoconfiança = aquela capaz de promover a apli-

cação do megatrafor. 

 

Culturologia: a cultura do medo; a cultura da ilusão; a cultura da repressão; a cultura 

da Autevoluciologia; a cultura da Autorreflexologia; a cultura da Autopesquisologia; a cultura 

da Holomaturologia; a cultura da Reciclologia; a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Autodeterminação. Concernente à Autoconfianciologia, eis, por exemplo, listados em 

ordem funcional, 4 passos básicos a serem experienciados pela conscin, homem ou mulher, deter-

minada a recuperar a autoconfiança: 

1.  Autaceitação. Aceitar, com desdramatização, a condição vulnerável da insegurança. 

2.  Objetivos. Estabelecer objetivos realizáveis. 

3.  Valorização. Listar e valorizar as capacidades e qualidades pessoais. 

4.  Interação. Interagir com as pessoas expondo as próprias ideias e posicionamentos. 

 

Autopesquisologia. Concernente à Traforologia, eis, por exemplo, listados em ordem 

alfabética, 10 aspectos conscienciais a serem observados, conquistados e preservados pela cons-

cin, homem ou mulher, relativos à autoconfiança: 

01.  Antiautovitimização. 

02.  Autaceitação. 

03.  Autestima. 

04.  Autocoragem evolutiva. 

05.  Autocredibilidade. 

06.  Autodecisão. 

07.  Autodesassedialidade. 

08.  Autolucidez. 

09.  Autorrecins. 

10.  Autorreflexão. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a recuperação da autoconfiança, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aporte  de  autoconfiança:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Atualização  da  autoimagem:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autestima  revigorada:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

05.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

09.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

10.  Momento  de  parar:  Autodeterminologia;  Neutro. 

11.  Papel  de  vítima:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Propósito  de  mudança:  Autoproexologia;  Neutro. 

13.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

14.  Recobramento:  Recexologia;  Neutro. 

15.  Superação  da  autoinsegurança:  Autopesquisologia;  Neutro. 

 

A  RECUPERAÇÃO  DA  AUTOCONFIANÇA  É  INDISPENSÁVEL  

À  ACELERAÇÃO  DA  EVOLUÇÃO  INTRACONSCIENCIAL  PA-
RA  TODA  CONSCIN  LÚCIDA  DETERMINADA  EM  CONCRE-
TIZAR  COM  ÊXITO  A  AUTOPROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível você, 

leitor ou leitora, se situa ante a autoconfiança vivenciada? Quais ações tem empreendido para 

qualificar tal condição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 650 e 651. 

2.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1; 1 blog; 652 
conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 me-

gapensenes 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 170. 
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 117. 

 

N. C. C. 
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R E C U R S O    A S S I S T E N C I A L  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recurso assistencial é o instrumento, dispositivo, meio, técnica ou méto-

do desenvolvido e aprimorado pela conscin, homem ou mulher, objetivando a auto e heterassis-

tência dentro do ciclo contínuo do autaperfeiçoamento consciencial, nas diversas dimensões evo-

lutivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo recurso vem do idioma Latim, recursus, “curso retrógrado; pos-

sibilidade de voltar; caminho para voltar; volta; tornada”. Apareceu no Século XV. O termo assis-

tência procede igualmente do 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”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Estratégia assistencial. 2.  Dispositivo assistencial; instrumento assis-

tencial. 3.  Aparato assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas recurso assistencial, recurso assistencial básico  

e recurso assistencial avançado são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Dificultador da assistência. 2.  Obstáculo antiassistencial. 3.  Entrave 

antiassistencial. 

Estrangeirismologia: a assistence contribution; a provision of assistance; o kit técnico 

assistencial. 

Atributologia: predomínio das falculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da teática assistencial. 

Megapensologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Interassistência: 

aprendizado técnico. 

Filosofia: o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os autopensenes; a autopensenidade; os heteropensenes; a heteropensenidade; a autopense-

nização cosmoética. 

 

Fatologia: o recurso assistencial; a expansão de recursos assistenciais por meio das inte-

rações; o autaprimoramento das aptidões assistenciais; o desenvolvimento intraconsciencial evo-

lutivo; o emprego da inteligência evolutiva (IE); a convivialidade sadia; a senha interassistencial 

evolutiva; o autodiscernimento aplicado à interassistência; o ato de não pensar mal de ninguém;  

o ato de não falar mal de ninguém; a autocapacitação interassistencial; a muleta assistencial tem-

porária; a escolha evolutiva; o emprego do megatrafor; a convivência sadia com animais de esti-

mação; a vivência da docência conscienciológica; a autexposição por meio da condição de cons-

cin-cobaia; a escrita técnica e racional da Conscienciologia; a autoria de obra esclarecedora; os 

cuidados com o soma; a vivência lúcida do trabalho intrafísico produtivo; a itinerância docente; 

os cenários assistenciais vivenciados diariamente; a teática do paradigma consciencial; a desperti-

cidade na prática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autorreveza-

mento multiexistencial; a autolucidez multidimensional; o extrapolacionismo assistencial vivenci-

ado nas múltiplas dimensões; a vivência das reconciliações multiexistenciais a partir do autapri-

moramento; a projeção consciente assistencial; a iscagem assistencial lúcida; o emprego das ener-
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gias conscienciais na reurbex; os valores pessoais da autolucidez multiexistencial evolutiva; os 

acoplamentos áuricos vivenciados; as dinâmicas de desenvolvimento parapsíquico; as assimila-

ções simpáticas lúcidas; a eliminação das assimilações antipáticas; as ressacas assediadoras; as 

desassins vivenciadas; a experiência lúcida da sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo teoria-prática; o sinergismo tecnicidade–comunicabili-

dade interconsciencial; o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo interacional amparador- 

-amparando. 

Principiologia: o princípio do fluxo evolutivo convergente; o princípio do autaprimora-

mento consciencial; o princípio da auto e heterocrítica cosmoética; o princípio da descrença 

(PD). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o respeito interassistencial enquanto cláusula do CPC; o código de respeito ao livre arbí-

trio das consciências assistidas. 

Teoriologia: a teoria da aplicação do Curso Intermissivo (CI); a teoria da recuperação 

de cons. 

Tecnologia: a técnica da administração do tempo; a técnica da autodeterminação; a téc-

nica do emprego do trafor; a técnica da ampliação da lucidez; a técnica do domínio energosso-

mático; a técnica da escrita; a técnica da autopesquisa evolutiva; o emprego da técnica da dupla 

evolutiva (DE). 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; o voluntariado da docência tarística;  

a vivência do trabalho voluntário; o voluntariado grupal nas Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs); a autorresponsabilidade do trabalho voluntário assistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalssomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Duplologia;  

o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Infoco-municolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia;  

o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível 

dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito da autoperformance evolutiva; o efeito da qualificação interassis-

tencial; o efeito da cosmovisão assistencial; o efeito da tecnicidade aplicada; o efeito da acelera-

ção interassistencial; o efeito do atingimento da holomaturidade evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das assimilações simpáticas; as neossi-

napses construídas a partir da interassistência; as neossinapses adivindas de retrossenhas na 

construção da dupla evolutiva; as neossinapeses oriundas do ato de pensar evolutivamente em 

acontecer o melhor para todos. 

Ciclologia: o ciclo da evolutividade interassistencial. 

Binomiologia: o binômio aprendizado momentâneo–oportunidade aplicada; o binômio 

megafoco assistencial–megavalor. 

Interaciologia: a interação técnica-aplicabilidade; a interação amparador-assistente;  

a interação cérebro-paracérebro; a interação dos instrumentos evolutivos para o aprimoramento 

da interassistência. 

Crescendologia: o crescendo da autevolução interassistencial; o crescendo da qualifi-

cação intraconsciencial; o crescendo da autolucidez multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio aprendiz-aprendente-facilitador; o trinômio consréu–pré-se-

renão–conscienciólogo; o trinômio tenepessista-amparador-amparando. 

Polinomiologia: o polinômio robotização-tecnicidade-autopesquisa-evolutividade. 
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Antagonismologia: o antagonismo técnica sistemática evolutiva / perfeccionismo para-

lisante. 

Paradoxologia: o paradoxo autossuperação intraconsciencial–mudança no grupo evo-

lutivo. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito interassistencial; a lei do esforço maior na superação 

dos trafares; a lei da interassistência cosmoética. 

Filiologia: a assistenciofilia; a argumentofilia; a cogniciofilia; a conscienciofilia; a evo-

luciofilia; a interassistenciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a superação da assistenciofobia; a profilaxia da amparofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da insegurança. 

Holotecologia: a cognoteca; a energoteca; a interassistencioteca; a tecnoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autodiscermimentologia; a Autopriorolo-

gia; a Autopercepciologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Interassisten-

ciologia; a Intrafisicologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo 

sapiens recyclans; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens 

despertus; o Homo sapiens universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recurso assistencial básico = o estado vibracional profilático; recurso as-

sistencial avançado = a tenepes diária. 

 

Culturologia: a cultura da retribuição; a cultura da interassistência na prática; a cultu-

ra da multidimensionalidade; a cultura da multiexistencialidade. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recurso assistencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amparabilidade:  Amparologia;  Homeostático. 

02.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Coexistência  sinérgica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Desviacionista  reciclante:  Maxidissidenciologia;  Homeostático. 

05.  Dosificação  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia; Homeostático. 

07.  Gabarito  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

09.  Persistência  edificadora:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

10.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Recurso  pró-desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

12.  Senso  autocrítico:  Automaturologia;  Homeostático. 

13.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15.  Técnica:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  RECURSO  ASSISTENCIAL  É  CONSTRUÍDO  A  PARTIR  

DAS  DEMANDAS  E  EXPERIÊNCIAS  NA  INTERAÇÃO  DIÁRIA  

ASSISTENTE-ASSISTIDO,  INDICANDO  AS  NECESSIDADES  

DE  APERFEIÇOAMENTO  CONSCIENCIAL  PERMANENTE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a lucidez nas interações interassistenci-

ais no cotidiano? Quais recursos tem desenvolvido para a autoqualificação assistencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-
grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 983 a 1.018. 
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 240 a 249. 

3.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147 

abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 39 a 43, 66 a 69 e 72 a 76. 

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 403 a 424. 

 

J. B. 
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R E C U R S O    C O N S C I E N C I O T E R Á P I C O    C O M P L E M E N T A R  
( C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recurso consciencioterápico complementar é o meio, instrumento ou ati-

vidade de auxílio à consciencioterapia, realizado no âmbito da Organização Internacional de 

Consciencioterapia (OIC), para a qualificação do ciclo autoconsciencioterápico e promoção da 

autocura do evoluciente. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo recurso vem do idioma Latim, recursus, “curso retrógrado; pos-

sibilidade de voltar; caminho para voltar; volta; tornada”. Surgiu no Século XV. O termo consci-

ência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum  

a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhe-

cimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra terapia procede do idioma Francês, thérapie, 

derivada do idioma Latim Científico, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, “cuidado; aten-

dimento; tratamento de doentes”. Surgiu em 1899. O vocábulo complementar provém do idioma 

Latim, complementum, “aquilo que completa”, de complere, “completar; preencher”. Apareceu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Prescrição consciencioterápica complementar. 2.  Expediente consci-

enciencioterápico complementar. 3.  Subsídio consciencioterápico adicional. 4.  Reforço consci-

encioterápico. 

Neologia. As duas expressões compostas recurso consciencioterápico complementar te-

órico e recurso consciencioterápico complementar teático são neologismos técnicos da Conscien-

cioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Recurso conscienciométrico adicional. 2.  Recurso antiterapêutico 

complementar. 3.  Recurso financeiro. 4.  Recurso pessoal. 

Estrangeirismologia: o timeline autoconsciencioterápico gerando a busca dos recursos 

complementares; a glasnost interconsciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à ampliação da autoconsciencioterapia. 

Ortopensatologia: – “Consciencioterapia. A Consciencioterapia trata os evolucientes, 

ou seja, quem evolui. Portanto, todos são doentes, pois estão em evolução, não sendo acabados ou 

completos em seus desenvolvimentos. Com relação ao binômio saúde-doença, o que interessa  

é o nível de autopercuciência da consciência porque problemas todos têm. Enquanto não chega-

mos a determinado ponto da evolução consciencial, há estágios de doenças problemáticas, porque 

não há tranquilidade intraconsciencial, ou seja, a Autoimperturbabilidade”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene institucional terapêutico e paraterapêutico da OIC; o holo-

pensene pessoal da autoconsciencioterapia; o sigilo pensênico; o holopensene pessoal da autocog-

niciofilia; o holopensene da Autoparaprofilaxiologia; o holopensene da Terapeuticologia; o holo-

pensene pessoal da Autocuroterapia; o holopensene da Higiene Consciencial; os tecnopensenes;  

a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os metapensenes; a metapenseni-

dade; a patopensenidade influenciando no autodiagnóstico; os pensenes homeostáticos influenci-

ando a autocura; o fechadismo do evoluciente dificultando a fluidez pensênica no grupo; o holo-

pensene da equipin da OIC estabelecendo o campo de acolhimento e interassistência para promo-

ção da tares; a temática do grupo formando o holopensene atrator para os evolucientes sintoniza-

dos; o atendimento consciencioterápico assegurando o holopensene profissional e especializado. 
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Fatologia: o recurso consciencioterápico complementar; os grupos consciencioterápicos 

temáticos facilitando a identificação das demandas especificas dos evolucientes; o atendimento  

a demandas específicas das instituições; o abertismo do evoluciente facilitando as reciclagens em 

grupo; a qualificação do acolhimento técnico do agendador promovendo a mediação do atendi-

mento consciencioterápico; a receptividade dos voluntários e funcionários da OIC facilitando  

o acesso do evoluciente; as regras de conduta definidas pela instituição mantenedora da parasse-

gurança no agendamento; o sigilo como premissa importante permeando a conviviologia no gru-

po consciencioterápico; o recurso consciencioterápico complementar como porta de chegada do 

evoluciente à autoconsciencioterapia; o espelhamento com o outro sendo facilitado nos grupos 

consciencioterápicos; os recursos consciencioterápicos complementares ajudando na formação  

e aperfeiçoamento do consciencioterapeuta; a chegada do evoluciente à heteroconsciencioterapia 

através da participação de algum recurso consciencioterápico complementar; a dinâmica semanal 

do voluntário da OIC ajudando no desassédio pessoal e da Instituição; a consciencioterapia em 

grupo como autenfrentamento do fechadismo; a diferença do curso consciencioterápico e do gru-

po consciencioterápico na autexperimentação da consciencioterapia; o reencontro holocármico de 

conscins nos recursos complementares grupais sendo remédio para autocura através da recon-

ciliação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a formação de tur-

mas dos recursos complementares grupais iniciando na dimensão extrafísica; a Projecioterapia 

sendo recurso consciencioterápico complementar; o monitor do recurso complementar auxiliando 

a formação da turma e a manutenção do campo energético; o encaminhamento das consciexes 

evocadas pelo grupo; o maximecanismo assistencial influenciando a formação dos grupos cons-

ciencioterápicos; o trabalho para formação da turma exigindo maior lucidez dos conscienciotera-

peutas na extrafisicalidade; as devolutivas das experiências paraterapêuticas extrafísicas trazidas 

pelos evolucientes; o trabalho nos grupos consciencioterápicos confirmando o autodiagnóstico;  

a OIC sendo conceptáculo da especialidade da Consciencioterapeuticologia no intrafísico; a influ-

ência dos guias amauróticos na autoconsciencioterapia; o extrapolacionismo experimentado na 

projecioterapia desencadeando autodiagnóstico e heterodiagnóstico; a paragenética influenciando 

a saúde holossomática; o agendador dos recursos consciencioterápicos iniciando o processo de 

desassédio do evoluciente junto a equipex de amparadores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo heteroconsciencioterapia–recurso consciencioterápico 

complementar; o sinergismo autoconsciencioterapia–recurso consciencioterápico complementar; 

o sinergismo temática do grupo consciencioter pico‒evolucientes afins; o sinergismo temática 

 o grupo‒materpensene grupal; o sinergismo grupo consciencioter pico‒atração  e consciexes 

afins; o sinergismo equipex-evolucientes-consciencioterapeutas; o sinergismo diagnóstico gru-

pal‒ iagnóstico individual; o sinergismo agendador de grupo consciencioterápico‒consciencio-

terapeutas facilitando a chegada do evoluciente. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade; o princípio da autodesassediali-

dade; o princípio “ ninguém evolui sozinho”; o princípio de o menos doente ajudar o mais doen-

te; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio de falar respeitando o limite do 

assistido; o princípio da Higiene Consciencial. 

Codigologia: o código do sigilo pensênico otimizando a Higiene Consciencial do evolu-

ciente e do consciencioterapeuta; o código grupal de Cosmoética (CGC) definindo as interrela-

ções nos grupos; o código pessoal de Cosmoética (CPC) influenciando as interações nos recursos 

consciencioterápicos complementares. 

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo; a teoria da autocura; a teoria da relações 

interpessoais; a teoria aprendida no curso consciencioterápico sendo testada na autoconsciencio-

terapia em grupo. 
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Tecnologia: as técnicas e paratécnicas autoconsciencioterápicas; a técnica do autode-

sassédio; a técnica da consciencioterapia em grupo; a técnica do acesso contínuo aos recursos 

consciencioterápicos complementares; a técnica da autoconsciencioterapia ininterrupta; a técni-

ca do acolhimento através da escuta ativa dos colegas evolucientes participantes dos recursos 

consciencioterápicos; as técnicas conscienciométricas otimizadoras nas fases da autoinvestigação 

e do autodiagnótico; a técnica da impactoterapia com determinado evoluciente reverberando no 

grupo, promovendo autorreflexões; a técnica da Impactoterapia promovendo neossinapses. 

Voluntariologia: o voluntariado na OIC; o voluntariado especializado da Consciencio-

terapeuticologia atuando na reurbex. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal influenciando na autocura do grupo; o reencontro 

dos evolucientes nos laboratórios paraterapêuticos da OIC complementando a conscienciote-

rapia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cons-

ciencioterapia; o Colégio invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito do grupo consciencioterápico na auto e heteroconsciencioterapia; 

o efeito  o  e ate  o “Colloquium Consciencioter pico” na auto e heteroconsciencioterapia;  

o efeito desassediador dos cursos de campo no aumento da lucidez autocognitiva; o efeito das 

autexposições nos grupos consciencioterápicos; o efeito da dinâmica parapsíquica conscienciote-

rápica na autorganização holossomática; o efeito da aquisição de neodiagnósticos nas palestras 

consciencioterápicas; o efeito do agendamento consciencioterápico no atendimento consciencio-

terápico. 

Neossinapsologia: as neossinapsses adquiridas nos grupos consciencioterápicos ajudan-

do no autodiagnóstico; as neossinapses dos autenfrentamentos sendo fixadas na convivialidade 

consciencioterápica; a recuperação das parassinapses do CI auxiliando no autodiagnóstico e no 

autenfrentamento; as neossinapses surgidas a partir da consciencioterapia grupal. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrenta-

mento-autossuperação implícito na rotina dos recursos consciencioterápicos complementares;  

o ciclo heteroconsciencioterapia–recurso consciencioterápico complementar–neodianóstico–ne-

oenfrentamento; o recurso consciencioterápico complementar ajudando a fortalecer o ciclo cons-

ciencioterápico; o ciclo feedback do colega‒ganho  e energia‒maior capaci a e  e autenfrenta-

mento. 

Enumerologia: a heterajuda; a grupalidade; a autexposição; a transparência; a desdra-

matização de trafares; a assunção de trafores; os instrumentos consciencioterápicos especiali-

zados. 

Binomiologia: o  inômio uso  o recurso consciencioter pico complementar‒aumento 

da autocognição; o binômio evolucientes extrafísicos–evolucientes intrafísicos; o binômio he-

terajuda-autocura; o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; a autossuperação fo-

mentada pelo binômio recurso consciencioterápico complementar grupal–heteroconscienciotera-

pia individual. 

Interaciologia: a interação terapêutica dos evolucientes durante a participação nos re-

cursos consciencioterápicos complementares oferecidos pela OIC; a interação evoluciente-cons-

ciencioterapeutas além do consultório consciencioterápico, fomentando novos autenfrentamen-

tos; a interação dos evolucientes em grupo facilitando a troca de heteranálises e promovendo au-

torreflexões. 

Crescendologia: o crescendo de autexposições-autenfrentamentos-autossuperações. 

Trinomiologia: o trinômio equipin–equipex–evoluciente; o trinômio autexposições‒ga-

nhos evolutivos‒interação sau  vel; o trinômio autoconsciencioterapia–heteroconscienciotera-

pia–recurso consciencioterápico complementar; o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-

Heterocogniciologia; o trinômio autexposição-autorrevelação-autoconscientização; o trinômio 

detalhismo-atenção-cuidado do agendador consciencioterápico. 

Polinomiologia: o atendimento técnico embasado no polinômio interassistencial acolhi-

mento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio divulgação–agendamento– 

–atendimento individual–atendimento grupal. 
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Antagonismologia: o antagonismo interesse do evoluciente / desinteresse do evoluci-

ente quanto à temática do recurso consciencioterápico complementar; o antagonismo abertismo 

pensênico / fechadismo pensênico; o antagonismo heteroconfiança / heterodesconfiança; o anta-

gonismo autexposição / autescondimento consciencial; o antagonismo consciencioterapia / baixa 

autocognição. 

Paradoxologia: o paradoxo de o fechadismo intrafísico do evoluciente causar maior in-

vestimento extrafísico da equipex; o paradoxo de a evolução individual ocorrer em grupo. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na fase de autenfrentamento das patologias conscien-

ciais; a lei da grupocarmalidade; a lei da atração dos afins; a lei de ação e reação; a lei do maior 

esforço para alcançar o mais completo autodiagnóstico e realizar as ações de autenfrentamentos 

planejadas na autoconsciencioterapia. 

Filiologia: a conviviofilia; a grupofilia; a autodesassediofilia. 

Fobiologia: a fobia da autexposição; a fobia em participar de grupos terapêuticos; a fo-

bia de feedbacks; a autocriticofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da banalização do autodiagnóstico; a síndrome 

do conflito de paradigmas levando o evoluciente a buscar consciencioterapia; a síndrome de Ga-

briela inviabilizando o avanço nas etapas da autoconsciencioterapia. 

Maniologia: a autassediomania. 

Mitologia: o mito de os evolucientes não necessitarem dos recursos consciencioterápi-

cos complementares para otimizar a autoconsciencioterapia; o mito da independência conscienci-

al; o mito da conquista da autocura através do autodiagnóstico sem o autenfrentamento. 

Holotecologia: a recexoteca; a experimentoteca; a pensenoteca; a consciencioterapeuti-

coteca; a tenepessoteca; a cosmoeticoteca; a recinoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapeuticologia; a Autoconsciencioterapia; a Auto-

desassediologia; a Autexperimentologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Acolhimento-

logia; a Despertologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin evoluciente; a conscin aberta; a conscin autodesassediadora;  

a dupla evoluciente-consciencioterapeutas. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o consci-

enciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pes-

quisadora; a projetora consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapi-

ens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens intermissivista; 

o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens despertus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recurso consciencioterápico complementar teórico = aquele a ser utiliza-

do pelo evoluciente com objetivo de esclarecimento e aquisição de conhecimentos conscienciote-

rápicos; recurso consciencioterápico complementar teático = aquele a ser utilizado pelo evoluci-

ente com objetivo de aprofundamento e qualificação da teática autoconsciencioterapêutica. 

 

Culturologia: a cultura do autodesassédio interconsciencial; a cultura da Autopercepci-

ologia; a cultura da Autoconsciencioterapia; a cultura da grupalidade; a cultura da convivialida-

de; a cultura da intercompreensão. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Terapeuticologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 

recursos consciencioterápicos complementares, oferecidos pela OIC (Ano-base: 2017), acessíveis 

aos evolucientes para a otimização da autoconsciencioterapia: 

01.  Bioenergoterapia: atividade prática de vivências da autoconsciencioterapia através 

de técnicas projecioterápicas em grupo. 

02.  Grupo autoprofilaxia: atividade grupal com objetivo de promover a autoprofilaxia 

das parapatologias conscienciais através da vivência da técnica da autoconsciencioterapia em 

grupo, com 4 campos práticos para aprofundamento do auto e heterodesassédio. 

03.  Grupo consciencioterápico avançado: atividade grupal mensal, com 12 módulos 

de aprofundamento da autoconsciencioterapia em diferentes áreas, a exemplo da Parassemiologia, 

Holossoma, Saúde Intra e Extrafísica, Afetividade, Sexualidade, Grupalidade e Relacionamentos, 

Paraterapêutica, Paraprofilaxia, Pensenidade, Proéxis e Cosmoética, incluindo atendimento cons-

ciencioterápico individual a cada semestre. 

04.  Grupo consciencioterápico temático: atividade grupal de consciencioterapia com 

diferentes temas, a exemplo de ansiedade, perdão, antirritabilidade, valor existencial, voliciotera-

pia, destemor, gratidão e antiegoísmo, Higiene Consciencial, autoconfiança, apegos e perdas. 

05.  Curso Imersão Projecioterápica: programa de 3 dias de imersão, em hotel, com-

posto por campos energéticos autoprojecioterápicos, energização individual pelo epicon e equipe 

de consciencioterapeutas, atendimento junto ao epicon e debates consciencioterápicos em grupo. 

06.  Clube do livro consciencioterápico: atividade aberta, bimensal de debate acerca de 

livro pré-selecionado, transmitida ao vivo pela Internet, fazendo cotejo de aspectos relevantes da 

obra com a consciencioterapia. 

07.  Colloquium consciencioterápico: atividade mensal e aberta, transmitida ao vivo pe-

la Internet, promotora de debates sobre a Consciencioterapeuticologia, visando ampliar a cogni-

ção e a autocognição do evoluciente sobre assuntos relacionados a essa especialidade. 

08.  Dinâmica parapsíquica consciencioterápica: atividade energética e parapsíquica 

de hetero e autodesassédio, realizada para dinamizar o processo consciencioterapêutico e facilitar 

a homeostase holossomática do evoluciente. 

09.  Palestras temáticas consciencioterápicas: conferências sobre saúde, doenças e te-

mas afins à Consciencioterapia, visando ampliar a cognição e a autocognição do evoluciente so-

bre assuntos relacionados a essa especialidade. 

10.  Semana da Consciencioterapia: atividade anual promovida pela OIC, voltada para 

o público externo, com o objetivo de expor a especialidade Consciencioterapeuticologia, os avan-

ços e as técnicas consciencioterápicas, através de atendimentos gratuitos, lançamento de revistas, 

livros, periódicos, palestras e oficinas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recurso consciencioterápico complementar, indicados 
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para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01.  Abertismo  à  consciencioterapia:  Recexologia;  Homeostático. 

02.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Acolhimento  tarístico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Agendador  consciencioterápico:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

06.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

09.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

10.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

11.  Evoluciente:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

12.  Higiene  Consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

13.  Parafetividade  terapêutica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

14.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Síndrome  da  banalização  do  autodiagnóstico:  Autoconsciencioterapia; Noso-

gráfico. 

 

O  RECURSO  CONSCIENCIOTERÁPICO  COMPLEMENTAR  

ATUA  AO  MODO  DE  QUALIFICADOR  DO  CICLO  AUTO-
CONSCIENCIOTERÁPICO,  POR  FAVORECER  A  AUTOCOG-
NIÇÃO,  ACELERANDO  A  AUTOCURA  DO  EVOLUCIENTE. 

 

Questionologia. Você leitor ou leitora, já se beneficiou ao utilizar algum recurso consci-

encioterápico complementar na autoconsciencioterapia? Já realizou interassistência através da au-

texposição em recurso consciencioterapêutico grupal? 
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R E C U R S O    E V I T Á V E L  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recurso evitável é o instrumento, dispositivo, artefato, meio, técnica, mé-

todo ou fonte intrafísica, anteriormente providencial para a evolução consciencial, empregado 

para vencer dificuldades ou embaraços, agora tornado ultrapassado em razão das neonecessidades 

e exigências naturais, mais avançadas, da conscin lúcida com autodiscernimento, holomaturidade, 

inteligência evolutiva (IE) e prioridades maiores em novo patamar. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo recurso vem do idioma Latim, recursus, “curso retrógrado; possi-

bilidade de volta; caminho para voltar; volta; tornada”. Surgiu no Século XIV. A palavra evitável 

procede do mesmo idioma Latim, evitabilis, de evitare, “evitar; desviar; fugir de; escapar  

a”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Recurso eliminável. 02.  Recurso descartável. 03.  Recurso dispen-

sável. 04.  Recurso superado; recurso ultrapassado. 05.  Recurso anacrônico; recurso obsoleto.  

06.  Recurso esgotado. 07.  Recurso exaurido. 08.  Recurso contraproducente; recurso regressivo. 

09.  Recurso reciclável. 10.  Recurso substituível. 

Neologia. As 3 expressões compostas recurso evitável humano, recurso evitável parage-

nético e recurso evitável tecnológico são neologismos técnicos da Recexologia. 

Antonimologia: 01.  Recurso eficaz. 02.  Recurso avançado; recurso inventivo. 03.  Re-

curso evolutivo. 04.  Recurso dinamizador; recurso potencializador; recurso reforçador. 05.  Re-

curso vigente. 06.  Recurso prioritário. 07.  Recurso indispensável; recurso insubstituível. 08.  Re-

curso inestimável. 09.  Pararrecurso cosmoético. 10.  Recurso parapsíquico. 

Estrangeirismologia: o recurso tecnológico top de linha; o state of the art de aparelho, 

técnica ou área científica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da reciclagem intra e extraconsciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Recexologia; os antipensenes; a antipensenida-

de; os entropopensenes; a entropopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os pa-

leopensenes; a paleopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; 

a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o recurso evitável; o recurso ultrapassado; os recursos quadridimensionais; os 

recursos materiais; os recursos essenciais; os recursos evolutivos tornados absolutos; os poten-

ciais evolutivos da vida intrafísica; as muletas psicofísicas; os aportes proexológicos convergentes 

e eficazes; os recursos auxiliares coesivos; os recursos mentaissomáticos racionais e lógicos; as 

oportunidades cognitivas múltiplas; os recursos extremos; a gestão inteligente dos recursos dispo-

níveis; a evitação das ectopias intrafísicas; os recursos da sabedoria; os recursos positivos diretos; 

as ilusões da Era da Fartura; o rolo compressor das inutilidades onipresentes; os hipermercados 

de quinquilharias; a vida superconsumista patológica; os supermercados de piercings; o descon-

fiômetro; o mancômetro; o simancômetro; os recursos ideais de sobrevivência. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os recursos das Centrais Extrafísicas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recursos materiais (pé-de-meia)–suprimentos intelec-

tuais (curso superior)–investimentos afetivos (dupla evolutiva)–aquisições parapsíquicas (tenepes 

teática). 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da otimização dos recursos conscienciais. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos da concentração de recursos evolutivos disponibilizados na 

Cognópolis na intensificação existencial dos cognopolitas. 

Enumerologia: os recursos técnicos do Acoplamentarium; os recursos técnicos da 

APEX; os recursos técnicos da ASSINVÉXIS; os recursos técnicos do CEAEC; os recursos téc-

nicos da CONSCIUS; os recursos técnicos da OIC; os recursos técnicos do Tertuliarium. 

Trinomiologia: o trinômio investimento em recursos conscienciais–aplicação cosmoé-

tica–rendimento evolutivo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Antagonismologia: o antagonismo recursos provisórios / recursos permanentes. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a recicloteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Mentalso-

matologia; a Autodiscernimentologia; a Cogniciologia; a Priorologia; a Coerenciologia; a Multi-

dimensiologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens evitabilis; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens herme-

neuticus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens experimentatus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recurso evitável humano = a monarquia; recurso evitável paragenético 

= a idolatria; recurso evitável tecnológico = o balonismo incendiário. 

 

Culturologia: a cultura da Recexologia Evolutiva. 

Recexologia. Sob a ótica da Para-História, a consciência vem a esta dimensão humana 

para dinamizar a própria evolução. Encontra, aqui, múltiplos recursos disponíveis, auxiliares  

e mantenedores da autevolução. Com a ampliação do discernimento, a conscin lúcida, hoje, no 

Terceiro Milênio, conclui ser o momento inteligente de descartar determinados recursos antigos, 

agora considerados ultrapassados, gerando, assim, a identificação dos recursos existenciais des-

cartáveis, evitáveis e recicláveis. 

 

Taxologia. No âmbito da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 42 ca-

tegorias de recursos evolutivos mais comuns empregados, em geral, pelas consciências humanas: 

01.  Artificiais. 

02.  Avaliativos. 

03.  Cibernéticos. 

04.  Coletivos. 

05.  Comunicativos. 

06.  Conscienciocêntricos. 

07.  Cosmoéticos. 

08.  Cosmogramáticos. 

09.  Didáticos. 

10.  Econômicos. 

11.  Emergenciais. 

12.  Energéticos. 

13.  Evolutivos. 

14.  Experimentais. 

15.  Financeiros. 

16.  Fisiológicos. 

17.  Funcionais. 

18.  Gesconológicos. 

19.  Grupais. 

20.  Homeostáticos. 

21.  Investigativos. 

22.  Macrossomáticos. 

23.  Mentaissomáticos. 

24.  Naturais. 

25.  Ortopensênicos. 

26.  Paramnemônicos. 

27.  Parapsíquicos. 

28.  Patrimoniais. 

29.  Pesquisísticos. 

30.  Pessoais. 

31.  Policármicos. 

32.  Políticos. 

33.  Primários. 

34.  Proexológicos. 

35.  Profiláticos. 

36.  Recexológicos. 

37.  Sensoriais. 

38.  Somáticos. 
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39.  Tarísticos. 

40.  Tecnológicos. 

41.  Tenepessológicos. 

42.  Terapêuticos. 

 

Inutilogia. Do ponto de vista da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 15 recursos existenciais francamente descartáveis para a conscin lúcida: 

01.  Amizades ociosas. 

02.  Astrologia e horóscopos. 

03.  Bagulhos energéticos: objetos evitáveis de múltiplas naturezas. 

04.  Balões coloridos: brinquedos dos baloeiros incendiários. 

05.  Conquista da fama: a celebridade de 15 minutos. 

06.  Dardanologia. 

07.  Gurus e sacerdotes. 

08.  Literatices. 

09.  Monarquia. 

10.  Pessoas, coisas e livros sagrados. 

11.  Produtos belicistas. 

12.  Queimadas. 

13.  Religiões e seitas. 

14.  Tóxicos em geral. 

15.  Tradições irracionais: moinhos de oração; touradas; caça à raposa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recurso evitável, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

03.  Autaplicação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Dardanologia:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

06.  Fontificação:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Gurulatria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Holanálise  da  conscin:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Jornalismo  marrom:  Comunicologia;  Nosográfico. 

10.  Ludopatia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Manutenção  dinâmica:  Constanciologia;  Homeostático. 

12.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Regra  conscienciológica  recursiva:  Autexperimentologia;  Neutro. 

14.  Sujismundismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

O  DESCARTE  DOS  RECURSOS  EVITÁVEIS  NA  VIDA  IN-
TRAFÍSICA  É  A  PRIMEIRA  MANIFESTAÇÃO  DA  CONSCIN  

LÚCIDA  PARA  A  CONSECUÇÃO  RAZOÁVEL  DA  AUTO-
PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  NO  RUMO  DO  COMPLÉXIS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, afasta do próprio caminho os recursos considera-

dos dispensáveis? De qual natureza? 
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R E C U R S O    M U S I C O T E R A P Ê U T I C O  
( M U S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recurso musicoterapêutico é o ato ou efeito de recorrer ao uso da música 

ou sons agradáveis produzidos pela voz humana, instrumentos ou gravações musicais, com o ob-

jetivo de estimular habilidades e potenciais da conscin, homem ou mulher, propiciadores do equi-

líbrio holossomático. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra recurso deriva do idioma Latim, recursus, “possibilidade de vol-

tar; caminho para voltar; volta”. Surgiu no Século XV. A palavra música procede do idioma Gre-

go, mousikós, “que diz respeito às Musas”, e por extensão, “a poesia ou as Artes, especialmente  

a música; quem cultiva a música; instrução ou habilidade em música”. Apareceu no Século XIV. 

O elemento de composição terapêutico provém do mesmo idioma Grego, therapeutikós, “relativo 

ao cuidado e ao tratamento de doenças”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Auxílio musicoterapêutico. 2.  Recurso da terapia musical. 3.  Recur-

so meloterapêutico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 41 cognatos derivados do vocábulo música: mu-

sicada; musicado; musical; musicalidade; musicalização; musicalizar; musicar; musicastro; mu-

sicata; musicável; musicista; musicófila; musicofilia; musicofílica; musicofílico; musicófilo; mu-

sicófoba; musicofóbica; musicofóbico; musicófobo; musicogênico; musicografia; musicográfico; 

musicóloga; Musicologia; musicológica; musicológico; musicólogo; musicomania; musicomaní-

aca; musicomaníaco; musicômano; musicoterapeuta; musicoterapêutica; musicoterapêutico; mu-

sicoterapia; musicoterápico; musiquear; musiqueiro; musiqueta; musiquim. 

Neologia. As duas expressões compostas minirrecurso musicoterapêutico e maxirrecur-

so musicoterapêutico são neologismos técnicos da Musicologia. 

Antonimologia: 1.  Recurso musical antiterapêutico. 2.  Recurso musical estressante.  

3.  Estímulo musical subcerebral. 4.  Lavagem cerebral sonora. 5.  Entretenimento musical antite-

rapêutico. 6.  Recurso lexicoterapêutico. 

Estrangeirismologia: a healing music; a music therapy; o rapport holossomático; os vi-

brational patterns; a lullaby; o music effect; a resonance; o entrainment; o tuning; o toning. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade nas reações musicais. 

Megapensenologia. Eis 7 megapenseneses trivocabulares relativos ao tema: – Existem 

músicas esclarecedoras. Há músicas consoladoras. Existe música destruidora. Música influencia 

respiração. Música afeta circulação. Inteligência musical: trafor. Musicoterapia: música assis-

tencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal harmônico; o holopensene pessoal do equilíbrio; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene 

da interassistencialidade; o holopensene da matemática musical. 

 

Fatologia: o recurso musicoterapêutico; o tratamento psicossomático com o uso da mú-

sica; a medicação sonora; a harmonia assistencial; o acorde sonoro equilibrador; a conformidade 

entre vibrações sonoras e manifestações pessoais; a inteligência nas escolhas auditivas; a melodia 

ordenadora e pacificadora; a modulação reordenadora; a cadência lógica; a sinfonia congruente;  

a proporção regular; a compreensão lúcida e racional dos efeitos dos sons; a estimulação dos cór-

texes auditivos direito e esquerdo; a ativação do centro cerebral da memória pela música conheci-

da; a ativação do cerebelo pelo acompanhamento do ritmo da música; a ativação dos lobos fron-
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tais cerebrais, córtex motor e córtex sensorial, pela consecução musical; a ativação do córtex vi-

sual pela leitura musical de partitura; a ativação dos centros da linguagem pela audição de can-

ções; o equilíbrio dos batimentos cardíacos e da respiração pela audição de música terapêutica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autodesenvolvi-

mento da sinalética energética e parapsíquica; a percepção da música extrafísica interassistencial 

de comunex evoluída; a atuação dos amparadores no Maximecanismo Multidimensional Interas-

sistencial; o desenvolvimento parapsíquico lúcido; a multidimensionalização do saber; a afinação 

holochacral; a necessidade de desassim em casos de sons de volume alto e música de má qualida-

de, com letras chulas, ritmos desconexos ou com repetições maçantes, intervalos e / ou harmonias 

em desequilíbrio; a profilaxia do hedonismo musical e consequências de alienação, irreflexão, in-

fantilismo e / ou automimeses multiexistenciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo música-terapia; o sinergismo laringochacra–reeducação 

vocal. 

Principiologia: o princípio de a música ser linguagem universal primária; o princípio 

da formação de figuras sonoras pelo som segundo Ernst Chladini (1756–1827); o princípio das 

relações de proporções harmônicas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética 

(CGC) aplicados ao uso da música para a assistencialidade; o código matemático da música. 

Teoriologia: a teática da reeducação musical; a teoria das múltiplas inteligências, em 

especial, a inteligência musical; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da musicoterapia 

criativa; a teoria da neuromusicoterapia. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo aplicada à neoeducação musical; a técnica do uso 

do tom ressonante do paciente; a técnica do aproveitamento máximo da musicalidade homeostá-

tica; a técnica da identidade sonora (ISO) estudada em musicoterapia para fazer diagnóstico  

e plano de sessão; a técnica da harpaterapia segundo Christina Tourin (1949–); a técnica do so-

brepairamento analítico perante os modismos de todo gênero musical; a técnica da audição musi-

cal racional para escolher a melhor abordagem musicoterapêutica para cada paciente; a técnica 

do EV profilático. 

Voluntariologia: o voluntariado dos musicoterapeutas em instituições assistenciais;  

a meta do voluntariado teático interassistencial no uso do recurso musicoterapêutico para estí-

mulo à autopesquisa esclarecedora. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da sinalé-

tica energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laborató-

rio conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID); o Colégio Invisível da As-

sistenciologia. 

Efeitologia: o efeito Mozart, estudado por Don Campbell (1951–2012), para estímulo 

cognitivo; o efeito da audição de música mentalsomática para desenvolvimento cerebral; o efeito 

de tocar instrumentos musicais para a melhora da coordenação motora fina; o efeito do uso da 

voz no canto para facilitar a comunicação; o efeito de reproduzir no corpo o ritmo musical para 

facilitar a marcha e a coordenação motora grossa; o efeito do megafoco interassistencial nas 

autopesquisas sobre musicalidade; os efeitos mentaissomáticos da instalação do EV. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir do desenvolvimento da inteligên-

cia musical. 

Ciclologia: o ciclo da evolução holossomática. 

Enumerologia: a música intrusiva; a música comocional; a música depressiva; a música 

euforizante; a música tranquilizadora; a música homeostática; a música terapêutica. 
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Binomiologia: o binômio música-terapia; o binômio estimulação energético-sonora– 

–transformação energossomática; o binômio pensenizar-agir; o binômio verbação-recin; o binô-

mio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio energia musical–neoenergia homeostática. 

Interaciologia: a musicoterapia enquanto interação vibração sonora qualificada–te-

rapia. 

Crescendologia: o crescendo autossubjugação musical–ectopia vivencial; o crescendo 

tarefa da consolação–tarefa do esclarecimento. 

Trinomiologia: o trinômio música-terapia-conhecimento; o trinômio despoluição-desin-

toxicação-harmonização; o trinômio parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade; o trinô-

mio musical ritmo-melodia-harmonia. 

Polinomiologia: o polinômio música-conhecimento-assistência-transformação; o poli-

nômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio música-ideia-consciência-orga-

nização. 

Antagonismologia: o antagonismo música mentalsomática / música hedonista; o anta-

gonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo música / ruído; o antagonismo música-Arte 

/ música-Ciência. 

Paradoxologia: o paradoxo de a arte poder estimular a intelectualidade sendo manifes-

tação do psicossoma. 

Politicologia: a conscienciocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual na utilização sadia da arte; a lei da ação  

e reação; a lei áurea ou lei das corretas proporções; a lei da harmonia. 

Filiologia: a musicofilia; a evoluciofilia; a cosmopensenofilia; a conviviofilia. 

Fobiologia: a musicofobia. 

Sindromologia: a síndrome do radiotismo musical. 

Maniologia: a musicomania. 

Mitologia: o mito de a música ter apenas repercussão psicossomática. 

Holotecologia: a musicoteca; a midiateca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca;  

a recexoteca; a recinoteca; a cientificoteca; a convivioteca; a sociologicoteca; a sincronoteca;  

a comunitarioteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Musicologia; a Harmoniologia; a Comunicologia; a Intrafisicolo-

gia; a Conviviologia; a Conexologia; a Cosmovisiologia; a Assistenciologia; a Autocogniciologia; 

a Intraconscienciologia; a Parapercepciologia; a Paracerebrologia; a Evoluciologia, a Experimen-

tologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o musicoterapeuta; o profissional da saúde; o profissional da educação; 

o consciencioterapeuta; o evoluciente. 

 

Femininologia: a musicoterapeuta; a profissional da saúde; a profissional da educação;  

a consciencioterapeuta; a evoluciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapi-

ens lucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens 

therapeuticus; o Homo sapiens curator. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrecurso musicoterapêutico = o empregado na reabilitação de fun-

ções somatomentais perdidas; maxirrecurso musicoterapêutico = o empregado no estímulo da au-

tonomia e independência pensênica, visando o equilíbrio holossomático. 

 

Culturologia: a cultura da música usada para fins específicos. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 11 particularidades observadas em relação ao recurso musicoterapêutico: 

01.  Afinização. O padrão energético da pessoa afiniza-se ao padrão da música ouvida. 

02.  Assistência. O uso cosmoético de música, enquanto recurso terapêutico, pode pro-

mover interassistência avançada. 

03.  Audição. O paciente de musicoterapia tende a desenvolver a acuidade auditiva mu-

sical e generalizá-la para a audição verbal. 

04.  Clássica. A música clássica, propícia à musicoterapia, tem caráter matemático, 

sendo os intervalos entre as frequências dos tons da frase musical calculados com precisão, utili-

zando processo intelectual refinado no qual o cérebro codifica os diversos elementos e interre-

lações. 

05.  Comunicação. A música representa forma específica de comunicação universal, ca-

paz de ajudar no desenvolvimento do poliglotismo. 

06.  Concentração. Os estímulos sensoriais provocados pela música de efeito terapêuti-

co podem conduzir ao aumento da capacidade de concentração, cognição e memória. 

07.  Energia. A música pode ser usada ao modo de recurso energético. 

08.  Fala. A aplicação musicoterapêutica favorece a cura de problemas na fala. 

09.  Holossoma. Em pesquisas sobre os efeitos da música na conscin, o ideal é verificar 

quais os reflexos provocados no holossoma. 

10.  Racionalidade. A musicoterapia propicia assistência para ajudar a reorganizar o psi-

cossoma e, eventualmente, permitir a atuação desimpedida do mentalsoma. Pode-se usar música 

com racionalidade, enquanto ferramenta assistencial. 

11.  Série harmônica. A sequência infinita de tons surge de oscilação estacionária fun-

damental e mostra a existência de harmônicos. Por analogia ao modelo da série harmônica, po-

dem ser feitos estudos das ressonâncias dos chacras e pensenes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recurso musicoterapêutico, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  hospitalar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Acolhimento  psiquiátrico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Cuidadologia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Interação  cuidador-paciente:  Interassistenciologia;  Neutro. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Música  bélica:  Musicologia;  Nosográfico. 

08.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Palavra  terapêutica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  compreensão  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostá-

tico. 

12.  Prioridade  cuidadológica:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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13.  Psicologia  hospitalar:  Assistenciologia;  Neutro. 

14.  Radiotismo  musical:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Sinergismo  Medicina-conscienciofilia:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA  PODE  SE  VALER  DO  RECURSO  

MUSICOTERAPÊUTICO,  ENQUANTO  APOIO  NAS  TAREFAS  

ASSISTENCIAIS  QUANDO  NECESSÁRIO.  CONTUDO,  SEM  

PERDER  OPORTUNIDADES  PARA  REALIZAR  A  TARES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve alguma experiência com a aplicação do 

recurso musicoterapêutico? Considera a possibilidade de a musicoterapia ajudar no domínio do 

psicossoma? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Gurgel, Antônio Augusto; Relações Intraconscienciais da Música na Técnica da Inversão Existencial 

Apex; 16.02.13; disponível em: http://www.consciencialucida.com.br/2013/02/relacoesintraconscienciais-da-musica.html; 

acesso em: 12.08.12. 
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1.  Petraglia, Marcelo; A Música e sua Relação com o Ser Humano; revisora Adriana Ribeiro; 224 p.; 16 

caps.; 1 blog; 1 E-mail; 42 enus.; 51 exemplos sonoros; 3 fórmulas; 1 foto; 80 ilus.; 1 microbiografia; 14 tabs.; 21 x 14,5 

cm; br.; Grafilar; São Manuel, SP; 2010; páginas 56 a 71. 
2.  Silva, Marcelo Penido; Harp Symbolism; Tese; IX + 125 p.; 2 partes; 4 caps.; 13 enus.; 48 refs.; Indiana 

University; Indianapolis, IN; USA; December, 2000; páginas 10 a 125. 

3.  Thaut, Michael; Rhythm, Music, and the Brain; Scientific Foundations and Clinical Applications; 248  
p.; 11 caps.; 307 enus.; 22 fórmulas; 6 gráfs.; 8 ilus.; 3 tabs.; 2 websites; 391 refs.; 8 apênds.; 26 x 17 cm; enc.; Routledge; 

Taylor & Francis Group; New York, NY; & London; 2005; páginas 179 a 201. 

4.  Tourin, Christina; Harp Therapy Manual: Cradle of Sound; 586 p.; 17 caps.; 139 seções; 17 enus.; 13 

gráfs.; 156 ilus.; 15 tabs.; 98 notas; 153 refs.; 4 apênds.; 27 x 21 cm; br.; Art Bookindery; Winnepeg; Canadá; 2006; pági-

nas 64, 241, 246 e 286. 

5.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-
sores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  

3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21  
x 7 cm; enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 979 a 987. 

6.  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 Igua-

çu, PR; 2013; página 139. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Aldridge, Sarah; Music Therapy used for Pain Management; Hemaware; Magazine; 07.09.10; 2 fotos; 
disponível em: http://www.hemaware.org/story/music-therapy-used-pain-management; acesso em: 04.12.10. 

2.  Platão; República ( IIOOɅITEIA); 352 p.; trad. Enrico Corvisieri; Editora Nova Cultural; São Paulo, SP; 

1997; disponível em: http://www.eniopadilha.com.br/documentos/Platao_A_Republica.pdf; acesso em: 21.11.13. 
3.  Prado, Ana Claudia; Inteligência Evolutiva; Associação Internacional dos Campi de Pesquisa da Cons-

cienciologia (Intercampi); 03.09.12; 1 E-mail; disponível em: http://intercampi.org/2012/09/03/inteligencia-evolutiva-2/; 

acesso em: 14.11.13. 
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R E C U R S O    P A R A P S Í Q U I C O  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O recurso parapsíquico é a técnica, dispositivo ou ação, a maior, da cons-

cin parapsíquica, executada com meios além dos sentidos somáticos e com manifestações evoluti-

vas de conteúdos resultantes ultrapassando a forma dos parafenômenos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo recurso vem do idioma Latim, recursus, “curso retrógrado; pos-

sibilidade de voltar; caminho para voltar; volta; tornada”. Apareceu no Século XV. O elemento de 

composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O termo 

psíquico provém igualmente do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vi-

vos, à alma”, de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Surgiu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Potencial parapsíquico. 02.  Potencialidade parapsíquica. 03.  Re-

curso parafenomênico. 04.  Recurso extrassomático. 05.  Efeito do parafenômeno. 06.  Conse-

quência do parafenômeno. 07.  Recurso parapedagógico. 08.  Recurso paratecnológico. 09.  Re-

curso paraterapêutico. 10.  Pararrecurso cosmoético; recurso extrafísico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo recurso: au-

tomegarrecurso; autorrecurso; maxirrecurso; megarrecurso; minirrecurso; pararrecurso; recur-

sal; recursão; recursar; recursiva; recursividade; recursivo; recursório. 

Neologia. As duas expressões compostas recurso parapsíquico ignorado e recurso para-

psíquico autoconsciente são neologismos técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 01.  Recurso psíquico. 02.  Recurso mental. 03.  Recurso somático.  

04.  Potencial psíquico. 05.  Potencialidade psíquica. 06.  Potencial fenomênico. 07.  Recurso pe-

dagógico. 08.  Recurso tecnológico. 09.  Recurso terapêutico. 10.  Recurso fenomênico; recurso 

intrafísico. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às potencialidades do autoparapsiquismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prio-

ropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: os atributos mentais; a inteligência evolutiva (IE); a inteligência fenomenoló-

gica; a expansão dos recursos evolutivos por meio da autevolução consciencial. 

 

Parafatologia: o recurso parapsíquico; o recurso parapsíquico extra; o monitoramento 

pesquisístico dos recursos parapsíquicos; o autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios; 

o uso consciente dos recursos na maturidade parapsíquica; o automonitoramento cosmoético 

constante quanto ao emprego dos dotes parapsíquicos; o autodiscernimento na dosificação das 

informações extrafísicas colhidas; a profilaxia dos estupros evolutivos; os recursos parapsíquicos 

de ponta; as mensagens parafenomênicas bem entendidas; o bom uso dos recursos parapsíquicos;  

a eficiência pessoal no emprego dos recursos parapsíquicos; os recursos parapsíquicos aplicados  

à interassistencialidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os cabedais auto-

parapsíquicos; os talentos parapsíquicos; a abertura dos canais parapsíquicos; a sinalética energé-

tica e parapsíquica pessoal; os parafenômenos em geral; a expansão exponencial dos recursos pes-

soais promovida pelo autoparapsiquismo; os extrapolacionismos parapsíquicos bem recebidos  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19217 

e compreendidos pela conscin lúcida; o entendimento do emprego da pangrafia; o uso sustentável 

da recepção de novos recursos parapsíquicos; o esforço de recuperação dos cons ligados ao para-

psiquismo; a abertura de potentes canais parapsíquicos ainda não utilizados; o autoparapsiquismo 

tarístico ancorado na Cosmoeticologia; o repasse dos efeitos positivos dos recursos parapsíquicos 

pessoais aos assistidos; o aprimoramento parapsíquico atrelado à vivência interassistencial cos-

moética; a proéxis pessoal ampliando e otimizando os dotes parapsíquicos disponíveis; o parapsi-

quismo como recurso-chave imprescindível ao consciencioterapeuta, homem ou mulher; o cabe-

dal parapsíquico essencial à teática conscienciológica; a aplicação racional dos talentos interdi-

mensionais descartando os emocionalismos; a evitação das simulações anticosmoéticas de recur-

sos parapsíquicos inexistentes; as fraudes marginais parapatológicas; as interprisões grupocármi-

cas; a qualificação cosmoética dos talentos extrafísicos pessoais; o acesso pessoal às Centrais Ex-

trafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo recurso mental–recurso parapsíquico. 

Principiologia: o princípio do autodiscernimento parapsíquico; os princípios transcen-

dentes da autoparaperceptibilidade; o princípio evolutivo fundamental do dominínio das ECs. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a prática do arco voltaico craniochacral; a teoria do 1% de teo-

ria e 99% de vivência. 

Tecnologia: as técnicas parapsíquicas em geral. 

Voluntariologia: os voluntários atuantes nas Dinâmicas Interassistenciais Parapsíqui-

cas; o incremento da cultura parapsíquica por meio do voluntariado nas Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das práticas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia. 

Efeitologia: os efeitos físicos dos fenômenos parapsíquicos; os efeitos intelectuais dos 

fenômenos parapsíquicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo exercício dos fenômenos parapsí-

quicos. 

Ciclologia: o ciclo inarredável da evolução parapsíquica pessoal. 

Binomiologia: o binômio recurso intrafísico–recurso extrafísico. 

Interaciologia: a interação autodiscernimento-Cosmoética-autoparapsiquismo; a inte-

ração potencializadora EV-medicamentos. 

Crescendologia: o crescendo inspiração extrafísica–expiração grafopensênica; o cres-

cendo parafenômeno patológico–parafenômeno homeostático. 

Trinomiologia: o trinômio identificação-uso-aprimoramento; o trinômio EV–arco vol-

taico craniochacral–Central Extrafísica de Energia (CEE); o trinômio psicografia–pangrafia– 

–Central Extrafísica da Verdade (CEV); o trinômio tenepes–ofiex pessoal–Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF); o trinômio da percuciência concentração mental–atenção fixada–hiperacui-

dade; o trinômio retrofenômenos-fenômenos-parafenômenos; o trinômio acumulação de expe-

riências–acumulação de fatos–acumulação de parafatos; o trinômio Cogniciologia-Autocogni-

ciologia-Paracogniciologia. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo uso / desleixo; o antagonismo fidedignidade / men-

tira. 

Paradoxologia: o paradoxo do assistente sensitivo saber mais do passado retrocogniti-

vo da pessoa assistida. 

Politicologia: a democracia parapsíquica assistencial. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a parapsicofilia; a assistenciofilia. 
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Fobiologia: a parapsicofobia; a projeciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação autoparapsíquica. 

Mitologia: a idolomania; o descarte dos megamitos. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a energossomatoteca; a assistencioteca; a sinaleticoteca; 

a projecioteca; a parafenomenoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Psicossomatologia;  

a Paratecnologia; a Parapesquisologia; a Neopesquisologia; a Consciencioterapia; a Cosmovisio-

logia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmovisiólogo. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmovisióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recursus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens attentus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens tenepes-

sista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recurso parapsíquico ignorado = a técnica quando desconhecida pela 

conscin desatenta resultando em instrumento paraperceptivo desperdiçado; recurso parapsíquico 

autoconsciente = a técnica quando aproveitada pela conscin lúcida. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo assistencial cosmoético. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 

categorias de recursos parapsíquicos funcionais, além dos parafenômenos, em si, ultrapassando os 

sentidos do soma, no universo interassistencial evolutivo: 

01.  Autocura parapsíquica: remissão de patologias através do desenvolvimento e do 

exercício sadio do autoparapsiquismo. 

02.  Autodefesa parapsíquica: o emprego de recursos parapsíquicos do passado pessoal 

nas tarefas da interassistencialidade. 

03.  Condicionamento parapsíquico: a identificação do macrossoma pessoal; a auto-

consciência prática quanto ao paramicrochip. 
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04.  Convivência parapsíquica: a autodetecção extrafísica da presença de consciexes 

ignorada pelas conscins sem parapsiquismo teático, e os respectivos efeitos. 

05.  Defloramento parapsíquico: o despertamento de conscins trancadas ou cascas 

grossas energéticas por meio da convivência temporária, estreita, com assistente sensitivo, e da 

aplicação do arco voltaico craniochacral. 

06.  Desenvolvimento parapsíquico: as alterações fisiológicas sem conotações patoló-

gicas nas manifestações parapsíquicas; as extrassístoles fisiológicas. 

07.  Especialidade parapsíquica: a modalidade específica do parapsiquismo pessoal;  

o tipo de interassistencialidade na proéxis. 

08.  Herança parapsíquica: o autorrevezamento multiexistencial autolúcido; o entrosa-

mento parafisiológico da Paragenética à Genética e à família nuclear. 

09.  Mensagem parapsíquica: as orientações para a vida intrafísica; as indicações úteis 

de trabalho. 

10.  Mentalsomática parapsíquica: o desenvolvimento da inteligência evolutiva através 

do autoparapsiquismo; o autodesempenho de atividades intelectuais avançadas por meio da para-

perceptibilidade. 

11.  Sanidade parapsíquica: o alcance da capacidade de vivenciar experiências extre-

mas sem quaisquer desequilíbrios orgânicos; as regenerações orgânicas; as pangrafias; a cosmo-

consciência. 

12.  Sondagem parapsíquica: os rastreamentos paraperceptivos, profundos, até retro-

cognitivos, da conscin assistível a fim de ajudá-la mais direta e intimamente. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recurso parapsíquico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

04.  Paraconscienciologia:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

10.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

O  RECURSO  PARAPSÍQUICO,  ESPECIALMENTE  QUANDO  

REPRESENTANDO  EXTRAPOLACIONISMO  PARAPERCEPTI-
VO,  SIGNIFICA  ALTO  NÍVEL  DE  ASSISTÊNCIA  E  AMPARO  

DE  FUNÇÃO  POR  PARTE  DO  AMPARADOR  EXTRAFÍSICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega correntemente a pesquisa e a aplica-

ção dos recursos parapsíquicos extras? Em quais linhas de atuação intrafísica? 
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R E C U R S O    P R Ó - DE S P E R T I C I D A D E  
( DE S P E R T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O recurso pró-desperticidade é o dispositivo ou ação técnica, a maior, da 

conscin lúcida, intermissivista e parapsíquica, executada com meios além dos sentidos somáticos 

e manifestações evolutivas de conteúdos interassistenciais, capazes de defendê-la permanente-

mente e tornando-a refratária a ataques e assédios de consciências patológicas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo recurso provém do idioma Latim, recursus, “curso retrógrado; 

possibilidade de voltar; caminho para voltar; volta; tornada”. Apareceu no Século XV. O primeiro 

prefixo pro vem do mesmo idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol 

de”. O segundo prefixo des deriva igualmente do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; 

falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. A palavra assédio procede do idioma Italiano, 

assedio, e esta do idioma Latim, absedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. Surgiu, no idio-

ma Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. O termo permanen-

te provém do idioma Latim, permanens, particípio de permanere, “ficar até o fim”. Surgiu em 

1702. O vocábulo total vem do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, “todo; inteiro”. Apare-

ceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autodefesa despertológica. 2.  Autodesassedialidade permanente. 

Neologia. As 4 expressões compostas recurso pró-desperticidade, recurso pró-desperti-

cidade intrafísico, recurso pró-desperticidade parapsíquico e recurso pró-desperticidade extrafí-

sico são neologismos técnicos da Despertologia. 

Antonimologia: 1.  Autassedialidade. 2.  Insegurança interconsciencial. 

Estrangeirismologia: o background parapsíquico multiexistencial; a glasnost cons-

ciencial; o Paraperceptarium; o Despertarium; a personalidade strong-willed; o willpower;  

a awareness; o aparato sensorium; a wide awake person; a performance interassistencial evoluí-

da; o helper; o full time interassistencial; o rapport interconsciencial assistente-assistido; o feed-

back interassistencial; a key da interassistencialidade; os aftereffects da conquista intrafísica pri-

mordial do pré-desperto. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da maturidade parapsíquica pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desassedialidade interconsciencial; os benigno-

pensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene pessoal da 

autorrefratariedade cosmoética; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade. 

 

Fatologia: o recurso pró-desperticidade; o instrumental pró-desperticidade; o expediente 

interassistencial da força presencial cosmoética; o caminho da aquisição do senso universalista. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a destinação assistencial dos dotes parapsíquicos pessoais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo competência interassistencial–recurso pró-despertici-

dade. 
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Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade inter-

consciencial; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princí-

pio  o “ninguém evolui sozinho”; o princípio dos fins não justificarem os meios. 

Codigologia: o empenho ininterrupto pela prontidão holossomática para as demandas 

multidimensionais inserido no código grupal de Cosmoética (CGC) indicando a interassistencia-

lidade; o comprometimento teático com o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código da me-

gafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da desperticidade proposta em 1989; a teoria da evolução em gru-

po; a teoria da reurbex; a amortização satisfatória dos endividamentos da teoria da interprisão 

grupocármica. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evita-

ção do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técni-

ca de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica da assistência interconsciencial; o em-

prego da técnica do arco voltaico craniochacral; a mestria nas técnicas energéticas; a destreza 

na utilização dos recursos da Paratecnologia Assistencial (Centrais Extrafísicas); a técnica do 

meganível da autoconsciência; as técnicas da desassediometria; a técnica da Higiene Conscien-

cial; a técnica do omnicomedimento existencial. 

Voluntariologia: o paravoluntariado eficaz da práxis tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Despertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisível dos Intermis-

sivistas. 

Efeitologia: o efeito da autodesperticidade vivida na evolução pessoal e grupal; os efei-

tos da conquista da autoimunização consciencial permanente; os efeitos consolidados no Jubileu 

da Desperticidade; os efeitos autevolutivos do emprego cosmoético dos talentos parapsíquicos; 

os efeitos evolutivos do uso inteligente do livre arbítrio pessoal; o efeito halo do exemplarismo 

cosmoético. 

Neossinapsologia: as neossinapses da autodesassedialidade permanente; as neossina-

pses da omninteratividade cosmoética. 

Ciclologia: a excelência do ciclo assim-desassim; a propensão ao ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP) da atividade. 

Binomiologia: o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio taquipsiquismo-as-

sertividade; o binômio autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio inspiração- 

-transpiração; a teática do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binômio mafioso 

megassediador–consciexes-satélites assediadoras; o binômio filantrópico evoluciólogo–conscie-

xes-amparadoras; o binômio autodomínio bioenergético–autocontrole emocional. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação médico-paciente; a intera-

ção terapeuta-cliente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-alu-

no; a interação autor-leitor; a interação humano-subumano; a interação rotina útil–pararrotina 

útil; a interação hiperacuidade energética–atilamento paraperceptivo; a interação lucidez intra-

física–paralucidez; a interação invéxis-autodesperticidade. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo assistido-assistente; o crescendo 

monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes– 

–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal;  

o crescendo minipeça humana–maximecanismo interassistencial multidimensional; o crescendo 

de desenvolvimento tenepessológico até a tenepes 24 horas; o crescendo homeostasia holossomá-

tica estável–interassistencialidade parapsíquica avançada; o crescendo da autodesassedialidade 

projetabilidade-epicentrismo-desperticidade; o crescendo de recins pró-desperticidade; o cres-

cendo tenepes-desperticidade-compléxis; o crescendo desperticidade rudimentar–desperticidade 

veterana; o crescendo autodefensivo psicosfera blindada–alcova blindada–domicílio blindado. 

Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o tri-

nômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hiperacuidade-priorização-ma-
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nutenção; o trinômio autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–au-

toprontidão assistencial; o trinômio autocosmoeticidade-autamparabilidade-autodefensibilidade; 

o gabarito assistencial no trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; a agilidade eficaz no trinômio 

acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio intelectualidade cosmoética–parapsiquis-

mo assistencial–comunicabilidade assertiva; o trinômio domínio bioenergético–pacificação emo-

cional–racionalidade multidimensional; o trinômio antiemocionalismo-anticonflitividade-autoin-

corruptibilidade. 

Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial; o polinômio atenção dividida–pan-

grafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicosso-

ma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-paraper-

cepção-Parapercepciologia; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tene-

pessista–tenepessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–oficina 

extrafísica; o polinômio bom-ânimo–bom humor–bom-tom–juízo cosmoético; o polinômio dos di-

cionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poliglótico; o polinômio ortocognição-or-

tointenção-ortoconduta-ortopráxis. 

Antagonismologia: o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo 

ataque paraterapêutico (fugaz) / ataque extrafísico duradouro (possessão); o antagonismo me-

gaeuforização / ressaca energética; o antagonismo extremo desperticidade / robéxis; o antago-

nismo magnitude do parafenômeno / discrição da conscin. 

Paradoxologia: o paradoxo da refratariedade acolhedora (desassim automática) do ser 

desperto. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade, a cada ressoma para 

conquistar a autodesperticidade. 

Filiologia: a assistenciofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a neofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: o desbitolamento intraconsciencial das mitificações sobre as realidades do 

Cosmos. 

Holotecologia: a assistencioteca; a despertoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Despertologia; a Parapercepciologia; a Multidimensiologia;  

a Conviviologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autodesasse-

diologia; a Heterassediologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin-âncora grupocármica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o bombeiro 

consciencial. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a bombeira consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolu-

tiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; 

o Homo sapiens expeditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: recurso pró-desperticidade intrafísico = a autoverbação vivida continua-

mente; recurso pró-desperticidade parapsíquico = a automegaeuforização; recurso pró-despertici-

dade extrafísico = a autofiex. 

 

Culturologia: a cultura do desassédio interconsciencial; a Multiculturologia da Auto-

despertologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autodespertologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 

recursos básicos pró-desperticidade acessíveis à conscin lúcida, intermissivista, homem ou 

mulher: 

01.  Autenticidade: a existência vivida sem autoacobertamentos nem auteufemismos;  

a tarefa do esclarecimento (tares); a antissantidade; o desassédio explícito; a antimelifluidade;  

a Impactoterapia e a Cosmoética Destrutiva (não são agressões, são verpons). 

02.  Materpensene: a autopensenização linear; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomáti-

co; a inteligência evolutiva (IE) atuante. 

03.  Cosmoética: a teaticidade; a incorruptibilidade; a imperturbabilidade; o sobrepaira-

mento sem autocorrupções. 

04.  Autoverbação: o ato de somente expor-se depois da construção; a vivência sem au-

toindulgências. 

05.  Estado vibracional: o EV; a energossomaticidade pessoal; a polarização das ener-

gias conscienciais (ECs); a assim; a desassim. 

06.  Arco voltaico craniochacral: a eliminação dos bloqueios cerebrais. 

07.  Megaeuforização: a euforin cosmoética; a anticonflitividade; a autectoplastia. 

08.  Encapsulamento consciencial: o autencapsulamento; o heterencapsulamento cos-

moético; o autoirrompimento do psicossoma. 

09.  Tenepes: as práticas interassistenciais, discretas fisicamente e diárias para o resto da 

vida humana. 

10.  Ofiex: as práticas interassistenciais, discretas extrafisicamente, funcionantes; a mini-

peça interassistencial lúcida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o recurso pró-desperticidade, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

03.  Automegarrecurso  pré-ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19224 

04.  Despertamento  parapsíquico  precoce:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

09.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

10.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Megafenomenologia  na  desperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

12.  Pré-desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

13.  Recurso  evitável:  Recexologia;  Homeostático. 

14.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

15.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

 

OS  RECURSOS  PRÓ-DESPERTICIDADE  SÃO  DISPOSITI-
VOS  CONSCIENCIOLÓGICOS,  TÉCNICOS  E  PARATÉCNI-

COS  INDISPENSÁVEIS  À  DINÂMICA  EVOLUTIVA  DA  CONS-
CIÊNCIA  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA  E  PARAPSÍQUICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vem aplicando os recursos conscienciológicos 

pró-desperticidade? Está satisfeito com os resultados dos autesforços pró-desperticidade? 
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R E D A Ç Ã O  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A redação é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, traduzir e re-

gistrar as concepções pensênicas por meio da representação escrita, com ordenação e método ade-

quados. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo redação vem do idioma Latim, redactio, “redução (termo de Arit-

mética); ato ou efeito de redigir”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Escrita técnica. 2.  Composição escrita coerente. 3.  Transcrição pen-

sênica estruturada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo redação: re-

dacional; redator; redatora; redatorial; redigida; redigido; redigir. 

Antonimologia: 1.  Escrita desordenada. 2.  Alocução. 

Estrangeirismologia: o brainstorming enquanto técnica facilitadora para organização do 

tema; o know-how evolutivo, com finalidade de qualificação da argumentação; o insight de ideias 

grafológicas; o timing da escrita. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tecnicidade redacional. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Escrever fa-

vorece trafores. Redação: estimulante mentalsomático. Dissertação amplificador cosmovisiológi-

co. Escrita gera neossinapses. Redigir desbloqueia coronochacra. 

Proverbiologia: quem conta um conto, aumenta um ponto; para bom entendedor, meia 

palavra basta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Redaciologia; o holopensene pessoal da autode-

terminação; a retilinearidade pensênica; os grafopensenes; a grafopensenidade; os tecnopensenes;  

a tecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenses; a ortopensenida-

de; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holo-

pensene grupal da Cognópolis favorável à escrita conscienciológica tarística. 

 

Fatologia: a redação; a escrita na língua nativa; a escrita na língua estrangeira; a redação 

escolar; a escrita diária; o uso adequado da linguagem; o autenfrentamento; a desinibição; a co-

municabilidade; a intelectualidade; os vestibulares; as provas escolares; a escrita do livro; a práti-

ca de manter diário de anotações; o letramento; a Faculdade de Letras; o bloqueio do escritor;  

a dificuldade de escrever; a facilidade de escrever; a autorganização a favor da escrita; a lingua-

gem coloquial; a linguagem formal; a linguagem conscienciológica; a docência na área de reda-

ção; o desassédio gerado pelas gescons escritas; a redação conscienciológica; a escrita do verbete 

da Enciclopédia da Conscienciologia enquanto redação prioritária ao intermissivista lúcido. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e após 

a escrita; a psicografia; a pangrafia; a impossibilidade de o conscienciês ser traduzido de maneira 

escrita; a inspiração advinda de consciexes mais lúcidas; as retrovidas vividas ao modo de escri-

tor; as retrocognições proporcionadas pela escrita enquanto ferramenta de autopesquisa; o extra-

polacionismo visando ideias avançadas; o Curso Intemissivo (CI) ao modo de agente impulsiona-

dor da escrita; a inteligência linguística gerada a partir do mentalsoma adquirida ao longo da seri-

éxis; as retrovivências à maneira de escriba e / ou copista; o acoplamento com amparador extrafí-

sico de função; o autorrevezamento multiexistencial grafológico. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holossomático favorecendo a escrita; o sinergismo escri-

ta-criatividade; o sinergismo escritor–amparador de função; o sinergismo redação tarística–re-

trocognição; o sinergismo inteligência linguística–inteligência evolutiva (IE). 

Principiologia: o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: os códigos técnicos da redação; os códigos linguísticos; os códigos gra-

maticais; os códigos fonéticos; o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias de redação; as teorias gramaticais; a teoria das múltiplas inteli-

gências; a teoria da gramática universal. 

Tecnologia: as técnicas de redação; as técnicas pessoais de escrita; a técnica da consul-

ta a 50 dicionários; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustivi-

dade; a técnica da evitação dos falsos conceitos; a técnica da incorruptibilidade da imaginação. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional Editares (EDITARES) ao 

modo de revisor gramatical e parecerista técnico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Holoteca; o laboratório conscien-

ciológico Tertuliarium. 

Efeitologia: o efeito mentalsomático proporcionado pela redação de verbetes; o efeito 

interassistencial da redação tarística; o efeito milenar dos livros enquanto agentes tarísticos. 

Neossinapsologia: as neossinapses e paraneossinapses geradas pela repetição grafoló-

gica. 

Ciclologia: o ciclo de estudos; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) das conscins reda-

toras de obras tarísticas; o ciclo grafopensênico. 

Binomiologia: o binômio argumento-dissertação; o binômio escrita-gescon; o binômio 

admiração-discordância em relação ao autor ou às ideias do texto; o binômio conteúdo-forma re-

dacionais. 

Interaciologia: a interação docente-discente; a interação verbetógrafo–equipe da EN-

CYCLOSSAPIENS; a interação escritor-revisor; a interação texto-leitor; a interação memória-

vocabulário; a interação caneta-papel; a interação dedo-teclado; a interação cérebro-

paracérebro. 

Crescendologia: o crescendo artigo-verbete-livro-tratado; o crescendo apedeutismo-al-

fabetização-erudição. 

Trinomiologia: o trinômio pensene-argumentação-dissertação; o trinômio sentar-refle-

tir-escrever; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo. 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; o po-

linômio alfabetização-leitura-escrita-letramento; o polinômio ideia-vontade-decisão-redação- 

-correção-publicação. 

Antagonismologia: o antagonismo vontade de escrever / medo de publicar; o antago-

nismo composição tarística / composição poética; o antagonismo redação conscienciológica / re-

dação literária. 

Paradoxologia: o paradoxo de o escritor em retrovida ainda não ter produzido obra es-

crita na atual existência intrafísica; o paradoxo de a maioria dos intermissivistas ter proéxis no 

campo da escrita de livro e apenas a minoria tê-lo feito. 

Politicologia: a política linguística da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Inter-

nacional (CCCI); a política linguística brasileira. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado às redações tarísticas; a lei do carma aplica-

da à escrita, podendo gerar melancolia ou euforia, intra e extrafísicas, enquanto agente na conta- 

-corrente holobiográfica pessoal; a lei de direitos autorais. 

Filiologia: a grafofilia; a neofilia; a mentalsomatofilia; a comunicofilia; a interaciofilia;  

a raciocinofilia; a organizaciofilia; a linguisticofilia; a bibliofilia. 

Fobiologia: a grafofobia; a neofobia; a bibliofobia; a comunicofobia; a criticofobia;  

a criativofobia; a lexicofobia. 
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Sindromologia: a síndrome de Gerstmann; a síndrome de Amiel. 

Maniologia: a grafomania; a hipergrafia; a lexicomania; a literatomania. 

Mitologia: o mito de não ter capacidade para redigir. 

Holotecologia: a lexicoteca; a lucidoteca; a ideoteca; a criativoteca; a comunicoteca;  

a gramaticoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Intercomunicologia; a Argumentologia; a Dis-

lexiologia; a Discernimentologia; a Disciplinologia; a Filologia; a Gramaticologia; a Imagistico-

logia; a Lexicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin autora; a conscin intelectual; a conscin letrada. 

 

Masculinologia: o escritor; o redator; o poeta; o jornalista; o professor de redação; o alu-

no; o médium psicógrafo; o pangrafista; o escritor de diários; o blogueiro; o escriba; o copista;  

o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o convi-

viólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evo-

luciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor 

consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação. 

 

Femininologia: a escritora; a redatora; a poetisa; a jornalista; a professora de redação;  

a aluna; a médium psicógrafa; a pangrafista; a escritora de diários; a blogueira; a escriba; a copis-

ta; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a ma-

xidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens scriptor; o Homo 

sapiens educator; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens artis-

ticus; o Homo sapiens argumentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: redação escolar = a composição do aluno relatando as experiências du-

rante as férias letivas; redação conscienciológica = a transcrição pensênica da conscin autopesqui-

sadora, resultando em obra tarística da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da escrita diária sadia e tarística, enquanto exercício reda-

cional. 

 

Tipologia: Sob a ótica da Redaciologia, eis, em ordem alfabética, 3 tipos de redações: 

1.  Descrição. 

2.  Dissertação. 

3.  Narração. 
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Etapas. De acordo com a Grafopensenologia, eis, em ordem lógica, 6 etapas visando 

qualificar a funcionalidade da redação: 

1.  Tema: o assunto poderá ser proposto por outrem ou escolhido pelo autor. 

2.  Tese: a abordagem argumentativa ficará a critério do autor. 

3.  Brainstorming: o autor poderá fazer levantamento de ideias. 

4.  Organização: as principais ideias podem ser dispostas em parágrafos. 

5.  Rascunho: poderá ser feito rascunho para melhor organização ideativa. 

6.  Redação final: o texto definitivo deverá ser organizado de acordo com o trinômio re-

dacional introdução-desenvolvimento-conclusão. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a redação, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aprendente  de  línguas:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

03.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

04.  Crescendo  escriba-neoverbetógrafo:  Seriexologia;  Homeostático. 

05.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Enciclopediometria:  Redaciologia;  Neutro. 

07.  Escrita  precisa:  Grafopensenologia;  Neutro. 

08.  Latência  grafopensênica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Linguagem  denotativa:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

11.  Política  linguística  da  CCCI:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Redação  interassistencial:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

 

O  EXERCÍCIO  FREQUENTE  DA  ESCRITA  DE  REDAÇÕES,  
AO  FAVORECER  A  AUTORRETILINEARIDADE  PENSÊNICA   
E  A  ATENÇÃO  AO  DETALHISMO,  ESTIMULA  O  MENTAL-
SOMA  E  IMPULSIONA  A  EVOLUTIVIDADE  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma registrar os fatos e parafatos do dia  

a dia com relevância para a autopesquisa? Usa técnicas apropriadas? Já redigiu verbetes, artigos 

ou livros tarísticos? 

 

T. O. 
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R E D A Ç Ã O    D E    AU T O P E N S A T A  
( A U T O P E N S A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A redação de autopensata é o ato ou efeito de a conscin intermissivista, 

homem ou mulher, redigir as sínteses dos conteúdos dos autopensenes no formato de parêmias, 

frases, máximas, anexins ou provérbios, geradas a partir de recuperação de cons, paracaptação de 

ideias e autorreflexões maduras a respeito dos fatos e parafatos, realidade e pararrealidade consci-

enciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo redação vem do idioma Latim, redactio, “redução (termo de 

Aritmética); ato ou efeito de redigir”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição auto 

procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O termo pensata provém do idioma 

Latim, pensatus, “examinado; compensado; pago”, oriundo de penso, pensare, “examinar, consi-

derar atentamente, pensar”. 

Sinonimologia: 1.  Redação de pensatas pessoais. 2.  Transcrição sintética autopensêni-

ca. 3.  Escrita de autoparêmia. 

Neologia. As 3 expressões compostas redação de autopensata, redação de autopensata 

primária e redação de autopensata avançada são neologismos técnicos da Autopensatologia. 

Antonimologia: 1.  Redação de verbete. 2.  Comunicação oral da autopensenidade. 

Estrangeirismologia: o nulla dies sine linea (nenhum dia sem uma linha); o strong pro-

file. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autografopensenização. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Explicitemos 

nossos pensamentos. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Autopensatas. As autopensatas mais sérias e originais são as puras, geradas direta-

mente pelo seu mentalsoma, sem nenhuma inspiração de leitura”. “As autexperiências, com  

a observação atenta dos fatos e parafatos, são as causas das autopensatas”. 

2.  “Autopensene. O conteúdo do autopensene sendo a primeira unidade de medida da 

inteligência da conscin”. 

3.  “Redação. A conscin que escreve deve redigir os neopensenes que nem ela e nem os 

outros colocaram no papel até agora”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa a partir da autopensenização 

lúcida; o materpensene da escrita; a autopensenidade grafada; a autopensenografia; o grafopense-

ne pessoal; a descoberta do holopensene pessoal e do materpensene a partir da escrita de autopen-

satas; os neopensenes; a neopensenidade; o esforço da autopensenização evoluída; as assinaturas 

pensênicas deixadas para a posteridade; o ato de pensenizar com profundidade eficaz; o holopen-

sene receptivo às neoideias avançadas dos amparadores extrafísicos; a autopensenização refletida;  

a qualimetria grafopensênica. 

 

Fatologia: a redação de autopensata; o cotidiano pessoal grafado diariamente em síntese;  

o diário de autopensatas; o maximário pessoal; o emprego útil das próprias palavras mentais;  

a autocompetição redacional cosmoética; a autorganização do ambiente da escrita favorecendo  

a qualidade da autoparêmia; a hiperacuidade na percepção dos fatos; o propósito da autorreflexão; 

o abertismo ideativo; a anuência intelectiva; o investimento pessoal na síntese do aprendizado di-
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ário; o torneio pessoal de pensatas; a sincronicidade das pensatas com as ocorrências do dia e da 

semana; a necessidade de dar vazão à escrita; o treino mentalsomático diário; o treino para a me-

gagescon; o avanço da intelecção; a maturação das ideias; as autorreflexões de vanguarda na pon-

ta da caneta; o somatório de ideias e palavras mentais; o aproveitamento do tempo; a súmula ide-

ativa da métrica redacional; o índice de neoideias pessoais; o ideário evolutivo pessoal; a assun-

ção ideativa; as categorias e os métodos da escrita parapsíquica; a sucessão de revisões no aper-

feiçoamento das pensatas; a originalidade cognitiva; o acervo mentalsomático; as autoparêmias 

grafadas aumentando o autoneuroléxico; a inspiração das autopensatas a partir das heteropensa-

tas; o desafio diário de grafar neoideias; a metáfora da abelha na redação de autopensatas; a esto-

cagem de ideias a partir das máximas pessoais; o garimpo de possíveis verpons e ortopensatas;  

a utilização das autopensatas nas gescons em andamento; a construção redacional impactante;  

a estilografia  Específica na redação de autopensata; o Manual de Autopensatas; o Léxico de Or-

topensatas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal amparológica da escrita conscienciológica; o parângulo; a percepção 

da parapreceptoria conscienciográfica; a autochecagem holossomática a partir da escrita diária; 

a formação de campo energético homeostático a partir do continuísmo da escrita diária; o preparo 

para a pangrafia lúcida; o sensoriamento lúcido da equipex especializada em parêmias; o desen-

volvimento parapsíquico a partir da escrita das autopensatas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo redação de autopensata–vivências diárias. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo conscienciográfico; o princípio da priori-

dade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria de tudo. 

Tecnologia: a técnica da escrita diária; as grafotécnicas; a técnica das 3 cadeiras; 

a técnica da análise-síntese na elaboração da autopensata; a técnica da tabula rasa; a técnica da 

atenção plena; a evitação da banalização da técnica da redação de autopensata. 

Voluntariologia: o voluntário conscienciográfico; o voluntariado do autorado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganiza-

ciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório cons-

cienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o la-

boratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

eticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepcio-

logia; o Colégio Invisível da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito renovador da escrita diária na autopesquisa consciencial; o efeito 

da redação de autopensata no autodesassédio; o efeito da rotina diária de escrita na mudança no 

holopensene pessoal; o efeito da autorreflexão diária na escrita de autopensatas; o efeito da co-

nexão com o amparo de função grafopensenológico nas achegas mentaissomáticas; o efeito da 

revisão das autopensatas na renovação das próprias ideias; o efeito da convivialidade sadia com 

amigos evolutivos na inspiração de autopensatas. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da redação de autopensatas. 

Ciclologia: o ciclo análise extensiva–síntese intensiva da autopensenização. 

Enumerologia: a autopensata homeostática; a autopensata impactante; a autopensata 

autorreflexiva; a autopensata reciclogênica; a autopensata cosmoética; a autopensata tarística; 

a autopensata verponológica. 
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Binomiologia: o binômio escrita-parapsiquismo; o binômio autopesquisa-autorrecicla-

gem; o binômio ideia-folha; o binômio aprendizado-grafia; o binômio observação-autorreflexão; 

o binômio autopesquisa-heteropesquisa; o binômio ganchos didáticos–achegas paradidáticas. 

Interaciologia: a interação fato-parafato; a interação precognição-simulcognição-

retrocognição; a interação autopensata-megagescon. 

Crescendologia: o crescendo original fetal–autopensata–verbete–livro; o crescendo re-

tropensene-neopensene. 

Trinomiologia: o trinômio pensata-megapensene-verpon; o trinômio glossário-dicioná- 

-rio-autodicionário; o trinômio autopensata-pensata-ortopensata; o trinômio escrita-digitação-

publicação; o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio autopesquisa-

heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio autopensenes–comunicação oral–autopensenografia. 

Polinomiologia: o polinômio cons-adcons-extracons-neocons; o polinômio erros-enga-

nos-omissões-retificações-acertos. 

Antagonismologia: o antagonismo autopensatas / heteropensatas; o antagonismo pen-

senosfera homeostática / pensenosfera nosográfica; o antagonismo ortopensenidade / patopen-

senidade. 

Paradoxologia: o paradoxo autopesquisístico de a conscin pesquisar a si mesma a par-

tir dos outros. 

Politicologia: a democracia pura na autexpressão consciencial. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual na elaboração de autopensatas evolutivas. 

Filiologia: a redaciofilia; a cogniciofilia; a lexicofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a lei-

turofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a eliminação do medo do papel em branco. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de Amiel. 

Mitologia: o mito de somente pensadores famosos poderem produzir pensatas. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a recexoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca; 

a comunicoteca; a pensenoteca; a assistencioteca; a lexicoteca; a linguisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopensatologia; a Autopensenologia; a Conscienciografologia;  

a Autopesquisologia; a Heuristicologia; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Comunicologia; 

a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Lexicologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Pu-

blicaciologia; a Conscienciometrologia; a Parapercepciologia; a Redaciologia; Paremiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a conscin paramidiática. 

 

Masculinologia: o pensatógrafo; o autor; o paremiólogo; o verbetógrafo; o acoplamen-

tista; 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 ma-

xidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pro-

jetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pensatógrafa; a autora; a paremióloga; a verbetógrafa; a acopla-

mentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autode-

cisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicó-

loga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivió-

loga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escri-

tora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; 

a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; 
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a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; Homo sapiens or-

thopensenicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intentionologus; o Homo sapi-

ens volitiologus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapi-

ens telepathicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens proexista; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: redação de autopensata primária = a resultante da observação, análise  

e síntese dos fatos no cotidiano; redação de autopensata avançada = a resultante de recuperação 

de cons, parapercepções, análise e síntese mentalsomática dos parafatos. 

 

Culturologia: a cultura autopesquisológica; a cultura cognopolita; a cultura ideativa;  

a cultura mentalsomática; a cultura autopensenográfica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Heuristicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 16 ca-

tegorias de fontes inspiradoras da redação de autopensatas: 

01.  Anotações: registros de cursos e vivências. 

02.  Autogescons: escrita de artigos, verbetes e livros. 

03.  Autorreflexões: solilóquio. 

04.  Autovivências: análise de fatos e parafatos. 

05.  Convívio: duplismo; amigos; família; pets; natureza; eventos sociais. 

06.  Cursos: aulas conscienciológicas e da ciência convencional. 

07.  Debates: Círculo Mentalsomático; tertúlias conscienciológicas, matinais e vesperti-

nas; demais debates públicos. 

08.  Dinâmicas: captação de ideias e parapercepções nas dinâmicas parapsíquicas. 

09.  Filmes: séries; documentários; ficção e não-ficção. 

10.  Laboratórios: experimentos conscienciológicos laboratoriais. 

11.  Leituras: dicionários; tratados; manuais técnicos; biografias; dentre outros. 

12.  Temas: listagem de temas de interesse pessoal. 

13.  Tenepes: conexão com os assistidos e amparador de função. 

14.  Trabalho: observações no contexto profissional. 

15.  Viagens: itinerários nacionais e internacionais. 

16.  Voluntariado: atendimentos, aulas, reuniões. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a redação de autopensata, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

02.  Autenticismo:  Intencionologia;  Homeostático. 

03.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

04.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

05.  Autopensene  inato  raro: Autopensenologia;  Homeostático. 

06.  Balanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Escrita  parapsíquica:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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10.  Pensene  sistemático:  Autopensenologia;  Homeostático. 

11.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

12.  Propósito  ansiolítico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Provérbio  mundial:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

15.  Uróboro  introspectivo:  Autoprospecciologia;  Neutro. 

 

A  REDAÇÃO  DE  AUTOPENSATA  EXPÕE  INDISCUTIVEL-
MENTE  O  MICROUNIVERSO  CONSCIENCIAL.  A  EXPERIÊN-
CIA  COMPARTILHADA  CONSOLIDA  AS  NEOSSINAPSES  OB-
TIDAS  A  PARTIR  DO  AQUI-E-AGORA  MULTIDIMENSIONAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já registrou a autopensenidade lúcida? Quais fo-

ram os ganhos evolutivos ao criar autopensatas? 

 
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 56 e 57. 

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 léxicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 9, 217, 627  

e 911. 

 

S. T. 
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R E D A Ç Ã O    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
(G R A F O P E N S E N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A redação interassistencial é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mu-

lher, redigir, escrever ou produzir textos técnicos com o propósito de esclarecer o leitor sobre  

a evolução consciencial, no contexto da Assistenciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo redação vem do idioma Latim, redactio, “redução (termo de Arit-

mética); ato ou efeito de redigir”. Apareceu em 1858. O prefixo inter deriva do mesmo idioma 

Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra assistência procede igualmente do 

idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e esta de assistens ou  adsistens, particípio presente 

de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir 

em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Escrita interassistencial. 2.  Redação tarística. 3.  Escrita mentalso-

mática. 4.  Redação evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas redação interassistencial, redação interassistenci-

al primária e redação interassistencial avançada são neologismos técnicos da Grafopenseno-

logia. 

Antonimologia: 1.  Escrita romântica. 2.  Literatura. 3.  Poesia. 4.  Escrita emocional.  

5.  Redação romanceada. 6.  Redação assediadora. 

Estrangeirismologia: o modus faciendi singular da dissertação; o insight; a intencionali-

dade explicitada da glasnost consciencial; a manière de dire; a manière de faire. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades grafopensênicas evolutivas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Escrita 

gera debate.  Debate induz escrita. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita tarística; o holopensene do desassédio 

mentalsomático; os grafopensenes; a grafopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os 

paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: a redação interassistencial; o estudo; a escrita diária; o hábito dos registros;  

o argumento; a refutação; o contrargumento; a falácia lógica; as sutilezas da linguagem; as sutile-

zas da redação; o ato de escrever nas entrelinhas; o ato de deixar o não dito subentendido; o ato de 

deixar o não dito, dito; as expressões inusitadas corretíssimas; as expressões “em cima do lance”;  

o uso de expressões pouco usuais; as expressões inusuais causando surpresa e admiração; a acui-

dade mental; o alto patamar evolutivo percuciente gerando sutilezas expressivas; a dificuldade de 

escrever; a autestima; o medo de escrever; o desejo de escrever prejudicado pelo medo de errar;  

o fato de a ode à gramática prejudicar a livre expressão escrita; a inibição de expor-se; a pusilani-

midade; a falta de autoconfiança; a dificuldade de procurar ajuda; a vaidade profissional; o egão; 

a falta de treino; a crença no próprio desconhecimento gerando o afastamento do ato de escrever; 

o ato de entregar os pontos; o ato de jogar a toalha; o autenfrentamento; a coragem evolutiva. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tenepes enquanto 

oportunidade de ampliação de consciência produzindo insights relativos à escrita; as dicas dos 

amparadores extrafísicos; a inteligência evolutiva (IE) inspirando a escolha pela escrita assisten-
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cial; o patrocínio de extrapolacionismos determinados pelo interesse em assistir; a compreensão 

da atual ressoma como sendo a oportunidade evolutiva para assistir por meio da escrita; a tendên-

cia paragenética à escrita mentalsomática técnica; a parapreceptoria especializada; o conscienciês 

enquanto forma avançada de comunicação; o conscienciês transcendendo todas as outras formas 

de comunicação. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo capacidade de escrever–vontade de escrever; o sinergis-

mo capacidade de escrever–vontade de assistir; o sinergismo força presencial–autoridade grafo-

pensênica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da inteligência evolutiva;  

o princípio da prioridade evolutiva; o princípio de a obra escrita continuar a assistir depois da 

dessoma do autor; o princípio evolutivo do desenvolvimento mentalsomático; o princípio do 

aprender fazendo; o princípio do upgrade da escrita mentalsomática. 

Codigologia: o código linguístico; o código gramatical; o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC) orientando a grafopensenidade pessoal; o código grupal de Cosmoética (CGC) subja-

zendo ao ensino da redação interassistencial. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da inteligência evolutiva. 

Tecnologia: a técnica dos 50 dicionários; a técnica da consulta aos compêndios;  

a técnica da consulta à gramática; a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; as técni-

cas pessoais determinando o estilo do escritor; a técnica da consulta à Parapsicoteca. 

Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico do cosmogra-

ma; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de 

dessassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca, Tertuliarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Es-

critores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; o Colégio Invisível dos Lexi-

cógrafos; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio 

Invisível dos Filólogos. 

Efeitologia: o efeito desassediador do mergulho rotineiro na escrita; o efeito prazeroso 

da assistência por meio da escrita; o efeito alavancador do livro assistencial na evolução;  

o efeito tranquilizador da missão cumprida; o efeito da satisfação da autestima auferida pela 

obra publicada; o efeito da interassistência mentalsomática; o efeito do desenvolvimento mental-

somático na evolução. 

Neossinapsologia: o desejo autoconsciente do continuum das autoneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo estudar-registrar-analisar-aprender; a observância do ciclo pesqui-

sar-anotar-debater-refletir-escrever-publicar. 

Enumerologia: o ato de consultar o dicionário; o ato de consultar os bons textos técni-

cos; o ato de consultar as enciclopédias; o ato de consultar os manuais técnicos; o ato de consul-

tar a Enciclopédia da Conscienciologia; o ato de escrever de modo técnico; o ato de produzir  

a obra-prima. 

Binomiologia: o binômio  argumento-contrargumento; o binômio argumento-refutação; 

o binômio papel-caneta; o binômio capa-miolo; o binômio registro-computador; o binômio con-

teúdo-forma. 

Interaciologia: a interação pesquisa-escrita; a interação artigo-livro; a interação ideia-

-registro; a interação escrita-revisão. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa-verbete; o crescendo artigo-livro; o crescendo 

primeiro livro–obra-prima. 

Trinomiologia: o trinômio ideia original–argumentação–escrita dissertativa; o trinô-

mio pesquisa-fundamentação-teoria. 
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Polinomiologia: o polinômio ideia-vontade-decisão-escrita-publicação. 

Antagonismologia: o antagonismo coragem de escrever / medo de escrever. 

Politicologia: a política da glasnost. 

Filiologia: a neofilia; escritofilia; a mentalsomatofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia;  

a logofilia; a verbofilia. 

Fobiologia: a fobia de escrever; a fobia ao autenfrentamento. 

Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica. 

Maniologia: a mania de pensar sem registrar. 

Mitologia: o mito de o Português ser língua difícil de aprender. 

Holotecologia: a Holoteca; a linguisticoteca; a idiomateca; a gramaticoteca; a mental-

somatoteca; a lexicoteca; a filoloteca. 

Interdisciplinologia: a Grafopensenologia; a Interassistenciologia; a Holotecologia;  

a Mentalsomatologia; a Priorologia; a Experimentologia; a Taristicologia; a Gesconologia; a Co-

municologia; a Desassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin assertiva; a conscin desassediada; a conscin autodeterminada; a conscin enciclope-

dista; a conscin autora; a conscin pré-autora; a conscin verbetógrafa. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o in-

termissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciôme-

tra; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente;  

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário da Consciencologia; o verponologista. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária da Conscienciologia; a verponologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desassediatus; o Homo sapiens assertor; o Homo sapi-

ens communicator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens 

educator; o Homo sapiens assistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: redação interassistencial primária = o ato de a conscin redigir artigo com 

tema da Conscienciologia; redação interassistencial avançada = o  ato de a conscin redigir tratado 

técnico da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura grafopensênica evolutiva. 

 

Taxologia. De acordo com a Grafopensenologia, eis, em ordem alfabética, 7 exemplos 

de travões relativos ao ato de redigir: 

1.  Crenças erradas: pensar não saber escrever. 

2.  Despriorização: negligenciar a escrita em meio às múltiplas tarefas. 

3.  Falta de treinamento: impor-se distância à escrita por falta de prática. 
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4.  Ignorância: desconhecer a importância evolutiva da anotação e da produção grafo-

pensênica assistencial. 

5.  Inibição: mascarar o orgulho com a inibição. 

6.  Pusilanimidade: não escrever as próprias ideias, por medo da autexposição. 

7.  Vaidade: não querer enxergar a própria condição de desconhecimento. 

 

Caracterologia. Segundo a Comunicologia, eis, em ordem alfabética, 8 características 

próprias do redator assistencial: 

1.  Abertismo consciencial. 

2.  Autenfrentamento. 

3.  Autossinceridade. 

4.  Comunicabilidade. 

5.  Flexibilidade. 

6.  Ortopensenidade. 

7.  Prioridade. 

8.  Segurança. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a redação interassistencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Achado  formal:  Conformaticologia;  Homeostático. 

02. Coesão  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

03. Cognografia:  Cogniciologia;  Neutro. 

04. Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

05. Latência  grafopensênica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06. Linguagem  denotativa:  Comunicologia;  Neutro. 

07. Linguagem  erudita:  Erudiciologia;  Neutro. 

08. Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

09. Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

10. Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

11. Refinamento  formal:  Exaustivologia;  Neutro. 

12. Suma  conceitual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13. Tópico  intelectivo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14. Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

15. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  REDAÇÃO  INTERASSISTENCIAL,  POR  MEIO  DA  AUTEX-
PERIMENTAÇÃO  ORIENTADA  PELA  INTELECTUALIDADE   
E  GRAFOPENSENIDADE,  CONSTITUI  CONDIÇÃO  PRIORI- 

TÁRIA  À  AUTEXPRESSÃO  RUMO  À  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já praticou o ato de redigir texto com tema da 

Conscienciologia? Com qual qualidade? 

 

J. Z. M. 
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R E D E    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A rede interassistencial é a conexão paracomunicativa contínua e ininter-

rupta, mantida pelos amparadores extrafísicos, formando o sistema entrelaçado de auxílio fraterno 

dentro do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, envolvendo as conscins tenepes-

sistas e ofiexistas empenhadas.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo rede provém do idioma Latim, rete, “teia (de aranha)”; rede; la-

ço; sedução”. Surgiu no Século XIII. O prefixo inter deriva do mesmo idioma Latim, inter, “no 

interior de 2; entre; no espaço de”. A palavra assistência provém igualmente do idioma Latim, as-

sistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou ad-

sistere, “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.  Conexão interassistencial. 2.  Teia interassistencial. 3.  Malha inter-

assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas rede interassistencial, rede interassistencial pri-

mária e rede intereassistencial avançada são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Rede de assistência egocármica. 2.  Rede de assistência taconista.  

3.  Rede de assistência varejista.  

Estrangeirismologia: a vivência full time da interassistencialidade; o rapport intercons-

ciencial entre dessomante e assistente; o link interconsciencial entre amparadores; o continuum 

interassistencial multidimensional; a web interassistencial universal; a expertise assistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da interassistencialidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Sejamos im-

parcialmente fraternos. Existem serviços desinteressados. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a quebra 

da autopensenização orbitando em torno do próprio umbigo; o posicionamento pessoal, rotineiro, 

de pensenizar nos outros em detrimento do próprio egão; os benefícios da holopensenidade assis-

tencial.  

 

Fatologia: o intercâmbio interassistencial; o trabalho em grupo na prática da assistência; 

o atacadismo interassistencial; o atendimento megafraterno, individual e / ou coletivo, às consci-

ências em circunstâncias críticas; as conscins engajadas no trabalho interassistencial; a assistência 

nos fenômenos naturais promotores de dessomas massivas; a cosmovisão denotando a abrangên-

cia da assistencialidade. 

 

Parafatologia: a rede interassistencial; a autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; os bolsões interassistenciais; o acompanhamento do amparador extrafísico professor; a pa-

rexcursão interplanetária educativa; a adaptação paragenética da consciex à morfologia caracterís-

tica do planeta da ressoma; a autodisponibilidade ao processo paraeducativo; a paragrupalidade 

em ação; a mudança de amparador extrafísico conforme a ascensão de nível das conscins assis-

tentes (ranque assistencial); a otimização na tenepes; a instalação do parapronto-socorro infantil; 

a tenepes 24 horas; os amparadores extrafísicos atuantes na primeira e segunda dessomas; os am-
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paradores extrafísicos de função; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a condição de mi-

nipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a paraconvivialidade cosmoética; 

a cosmovisão denotando a abrangência da interassistencialidade; a importância da experiência da 

cosmoconsciência na compreensão da tares avançada; a rememoração do Curso Intermissivo (CI); 

a atuação da pararreurbanização. 

 

III.  Detalhismo 
 

Sinergismologia: o sinergismo assistência-ação; o sinergismo disponibilidade assisten-

cial-amparabilidade. 

Principiologia: o princípio da reciprocidade assistencial; o princípio cósmico de o me-

nos doente ajudar ao mais doente; o princípio da recomposição evolutiva; o princípio cosmoético 

de objetivar o melhor para todos; o princípio de através da interassistencialidade ser possível fa-

zer pequenas coisas grandiosas; o princípio de os fatos e parafatos orientarem as pesquisas e pa-

rapesquisas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código pessoal assistencial;  

o código grupal de Cosmoética (CGC) embasando os critérios interassistenciais grupais. 

Teoriologia: a teoria e prática da tenepes; a teoria e prática da ofiex; a teoria das inter-

prisões grupocármicas; a teoria do vínculo consciencial; a teoria do Curso Intermissivo; a teoria 

dos resgates extrafísicos; a teoria das consréus ressomadas; a teoria da Escala Evolutiva das 

Consciências. 

Tecnologia: a técnica de mediação de conflitos; as técnicas paraterapêuticas; a técnica 

da reciclagem intraconsciencial; a técnica da proéxis; a técnica da projeção consciente educati-

va; a técnica da cosmovisão; as tecnologias e paratecnologias possibilitadoras da comunicação 

assistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado da interassistencialidade; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório 

conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o labora-

tório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o labora-

tório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico das técnicas 

projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Interassistenci-

ologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível dos Amparadores Extrafísi-

cos; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível 

dos Ofiexistas; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Dessomatolo-

gia (CID); o Colégio Invisível da Ressomatologia. 

Efeitologia: o efeito em cadeia das ações solidárias; o efeito da rede do acolhimento 

aos assistidos; o efeito evolutivo da tares; o efeito benéfico acumulativo da assistência exercida 

anonimamente. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas projeções assistenciais; a expansão 

cognitiva decorrente das neossinapses geradas pelo exercício da assistência taquipsíquica. 

Ciclologia: o ciclo da recomposição evolutiva interconsciencial; o ciclo alternante as-

sistente-assistido. 

Binomiologia: o binômio (dupla) amparado-amparador; o binômio minipeça-maxime-

canismo; o binômio conscin dessomante–amparador extrafísico. 

Interaciologia: a interação conscin-conscin; a interação conscin-amparador; a intera-

ção dessomante-amparador. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo conscin assistente–consciex am-

paradora. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade intercons-

ciencial–autoprontidão assistencial. 

Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial Consciencioterapia gratuita–docên-

cia conscienciológica–autoparapsiquismo teático–autorado cosmoético. 
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Antagonismologia: o antagonismo amparabilidade / assedialidade; o antagonismo ego-

centrismo / altruismo; o antagonismo interprisão / libertação. 

Paradoxologia: o paradoxo da espontaneidade calculada; o paradoxo de a catástrofe 

intrafísica poder promover a reurbanização do holopensene local; o paradoxo do anonimato na 

assistência policármica; o paradoxo de 1 segundo intrafísico poder dar a sensação de 1 milênio. 
Politicologia: a interassistenciocracia; a paradireitocracia; a cosmocracia; a cosmoetico-

cracia; a Paradiplomacia; a política interassistencial do maximecanismo multidimensional evolu-

tivo. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da empatia; a lei do retorno; as leis da interas-

sistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da Cosmoética; a lei do maior es-

forço aplicado à interassistencialidade. 

Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a pro-

exofilia. 

Mitologia: o mito do salvador da pátria; o descarte do mito do herói. 

Holotecologia: a assistencioteca; a ressomatoteca; a convivioteca; a socioteca; a evo-

lucioteca; a reurbanoteca; a serenoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Pararreurbanologia; a Conviviologia;  

a Parapoliticologia; a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Cosmoeticologia; a Extrafisicologia;  

a Exemplologia; a Despertologia. 

 

IV.  Perfilologia 
 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin en-

ciclopedista; o ser desperto; a semiconsciex; a Consciex Livre (CL). 

 

Masculinologia: o amparador extrafísico; o tenepessista; o ofiexista; o teleguiado auto-

crítico; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a amparadora extrafísica; a tenepessista; a ofiexista; a teleguiada auto-

crítica; a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens 

benevolens; o Homo sapiens consciocontinuus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: rede interassistencial primária = aquela envolvendo os tenepessistas; re-

de interassistencial avançada = aquela envolvendo os ofiexistas. 

 

Culturologia: a cultura da cidadania cósmica; a cultura universalista; a cultura para-

psíquica; a cultura da Grupocarmologia; a cultura da Policarmologia. 

 

Intermissiologia. Segundo a Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 9 parafatos próprios do período seguinte à dessoma das consciências, nos quais a atuação da 

rede interassistencial multidimensional é evidenciada: 

1.  Adaptação: a familiarização das consciexes com os desempenhos necessários à nova 

condição intrafísica. 

2.  Afinização: o agrupamento de consciexes por nível evolutivo. 

3.  Atualização: a reciclagem das consciexes lúcidas quanto à Paradidática e às Metodo-

logias concernentes à tares a serem aplicadas na existência intrafísica futura. 
4.  Encaminhamento: a assistência às consciexes aptas à passagem pela segunda desso-

ma e encaminhamento das mesmas ao evoluciólogo. 
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5.  Internação: o acolhimento das consciexes, as quais não passaram pela segunda des-
soma, em pronto-socorro extrafísico, até o refazimento.  

6.  Liderança: a preparação dos próximos líderes pró-evolutivos intrafísicos.  
7.  Planejamento: o direcionamento das consciexes, frequentadoras de CIs, para refor-

mulação e planejamento da proéxis vindoura, com a supervisão do evoluciólogo. 
8.  Reeducação: o esclarecimento das consciexes jejunas sobre os mecanismos evolu-

tivos. 
9.  Transição: a transição da primeira dessoma auxiliada pelos amparadores extrafísicos. 

 
VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a rede interassistencial, indicados para a expansão das 
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
02.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 
03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
04.  Baratrosfera:  Extrafisicologia;  Nosográfico. 
05.  Central  Extrafísica  da  Fraternidade:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 
06.  Comitê  de  pararrecepção:  Intermissiologia;  Neutro. 
07.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 
08.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
09.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 
10.  Hipótese  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 
11.  Liderança  multidimensional:  Liderologia;  Homeostático. 
12.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
13.  Paratarefa  do  amparador:  Amparologia;  Homeostático. 
14.  Ranque  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 
15.  Redes  parassociais  de  interassistência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  REDE  INTERASSISTENCIAL  É  A  EVIDÊNCIA  FUNCIONAL  

DO  PRINCÍPIO  EVOLUTIVO  DE  TUDO  NO  COSMOS  ESTAR  

SOB  CONTROLE  DE  CONSCIÊNCIAS  EVOLUÍDAS,  ININTER-
RUPTAMENTE,  EM  QUALQUER  DIMENSÃO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a condição de autodisponibilidade 

assistencial? Qual o nível do próprio desempenho junto à rede de interassistência multidimen-

sional?  

 
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 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 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 196 e 313. 

2.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 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; página 215. 
 

M. C. R. 
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R E D E    I N T E R A T I V A    D E    V E R P O N S  
( V E R P O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rede interativa de verpons é o conjunto de verdades relativas de ponta 

capazes de estabelecerem contatos entre si, quanto ao conteúdo, potencializando a cosmovisão 

das realidades e pararrealidades da conscin lúcida pesquisadora. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo rede vem do idioma Latim, rete, “teia (de aranha); rede; laço; sedu-

ção”. Apareceu no Século XIII. O prefixo inter procede também do idioma Latim, inter, “no inte-

rior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo ativa provém igualmente do idioma Latim, activus, 

“ativo; que age; que tem significação ativa”. Surgiu no Século XIV. A palavra verdade deriva do 

mesmo idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”. Apareceu no Século XIII.  

O termo relativa vem igualmente do idioma Latim, relativus, “relativo a”. Surgiu em 1536. O vo-

cábulo ponta procede 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: 01.  Rede interativa de neoverpons. 02.  Rede ideativa de verpons.  

03.  Interatividade verponológica. 04.  Relação interverpons. 05.  Rede de saberes consciencioló-

gicos. 06.  Rede de cognições conscienciocêntricas. 07.  Rede de neoconceitos conscienciológi-

cos. 08.  Entrecruzamento de verpons. 09.  Mapa conceitual de verpons. 10.  Proposições cons-

cienciológicas interligadas. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo rede: guar-

da-rede; porta-rede; rede-de-leão; rede-fole; redeira; redeiro; rede-pé; retícula; reticulação; re-

ticulada; reticulado; reticular; retículo; reticulócito; reticuloendotelial. 

Neologia. As 3 expressões compostas rede interativa de verpons, rede interativa de ver-

pons elementar e rede interativa de verpons avançada são neologismos técnicos da Verpono-

logia. 

Antonimologia: 1.  Verpons isoladas. 2.  Neoverpons diferenciadas. 

Estrangeirismologia: o concept webbing conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à paraperceptibilidade heurística ou verponológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da inventividade; os neopensenes; a neopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; a urdidura dos neopensenes 

multidimensionais. 

 

Fatologia: os sistemas reticulados de neoideias avançadas; as relações de semelhança, 

contiguidade e subordinação entre as verpons; a estrutura dos neoconstructos afins; a interrelação 

das neoperspectivas evolutivas da consciência; o encadeamento de neoverpons; a entretecedura 

dos pensamentos libertários; a conexão das verpons evolutivas; o refinamento da tela das verpons 

entrelaçadas; os fios da urdidura conceitual; a interação dos conceitos; o mapeamento dos con-

ceitos mais avançados; as conexões dos conteúdos ideativos; a treliça ideológica evolutiva; os 

conceitos evoluídos mais interconectados; a mutualidade da interdependência verponológica; os 

elos das correntes ideativas de ponta; o aprofundamento das abordagens interconscienciais por 

meio das redes interativas de neoverpons; a intercomplementariedade ideativa. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a teia sutil dos fa-

tos e parafatos mais avançados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-neocognição. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da verpon. 

Tecnologia: a técnica da circularidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verponologistas. 

Efeitologia: o efeito halo das neoideias. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo enumerativo das verpons. 

Binomiologia: o binômio neoverpon-reciclagem. 

Interaciologia: a rede interativa de verpons; a interação megatrafor-materpensene. 

Crescendologia: o crescendo analfabetismo-alfabetização; o crescendo cidadania-par-

ticipação. 

Polinomiologia: o polinômio exemplar paz–democracia–Justiça–Direitos Humanos. 

Antagonismologia: o antagonismo neoideia / retroideia. 

Paradoxologia: o paradoxo dos nós ideativos libertários das neoverpons consciencioló-

gicas. 

Politicologia: a democracia; a política da educação. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a heuristicoteca; a neologisticoteca; a superlativoteca;  

a evolucioteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Verponologia; a Heuristicologia; a Autexperimentologia; a Para-

percepciologia; a Mentalsomatologia; a Paratecnologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia;  

a Cosmovisiologia; a Enumerologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Ho-

mo sapiens intellectualis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rede interativa de verpons elementar = a constituída pelas abordagens do 

jovem inversor existencial; rede interativa de verpons avançada = a constituída pelas abordagens 

do ofiexista veterano. 

 

Culturologia: a cultura da Verponologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Verponologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 28 inte-

rações entre neoverpons capazes de demonstrar racionalmente a existência das redes interativas 

entre os fenômenos paraperceptivos, avançados, pesquisados no universo da Conscienciologia: 

01.  Interação assimilação simpática (assim)–desassimilação simpática (desassim). 

02.  Interação autassédio consciencial–heterassédio interconsciencial. 

03.  Interação Autoconscienciometrologia-Autoconsciencioterapia. 

04.  Interação autodesperticidade-interassistencialidade. 

05.  Interação automimese–antepassado de si mesmo. 

06.  Interação autopensenidade evoluída–conscienciês. 

07.  Interação autorrevezamento multiexistencial–proéxis grupal (maxiproéxis). 

08.  Interação Cosmoética–ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

09.  Interação duplismo–alcova blindada. 

10.  Interação energia imanente (EI)–energia consciencial (EC). 

11.  Interação estado vibracional (EV)–arco voltaico craniochacral. 

12.  Interação evoluciólogo–Homo sapiens serenissimus (Serenão). 

13.  Interação holopensene pessoal–fôrma holopensênica. 

14.  Interação inversão existencial (invéxis)–Parapedagogiologia. 

15.  Interação inversor existencial–reciclante existencial. 

16.  Interação macrossoma-paramicrochip. 

17.  Interação monólogo psicofônico–autobilocação projetiva. 

18.  Interação neoverpon–Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

19.  Interação pangrafia–fenômeno da cosmoconsciência. 

20.  Interação paradireito-paradever. 

21.  Interação personalidade consecutiva–grupocarmalidade. 

22.  Interação Pré-Mãe–extraterrestrialidade. 

23.  Interação primavera energética (primener)–ciclo de primaveras energéticas (ci-

priene). 

24.  Interação programação existencial (proéxis)–completismo existencial (com-

pléxis). 

25.  Interação reurbex–Era dos Serenões. 

26.  Interação tarefa da consolação (tacon)–tarefa do esclarecimento (tares). 

27.  Interação tarefa energética pessoal (tenepes)–oficina extrafísica pessoal (ofiex). 

28.  Interação traço-fardo (trafar)–traço-força (trafor). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a rede interativa de verpons, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

02.  Neoverpon:  Heuristicologia;  Homeostático. 

03.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

04.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

05.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Transverpon:  Transverponologia;  Homeostático. 

07.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

08.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

10.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DOS  COMPONENTES  DAS  REDES  

INTERATIVAS  DE  NEOVERPONS  DA  CONSCIENCIOLOGIA  

EXPANDE  A  COSMOVISÃO  DA  CONSCIN  QUANDO  INTER- 
MISSIVISTA,  COGNOPOLITA,  PARAPSÍQUICA,  PROEXISTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, obtém algum proveito teático da identificação 

das redes interativas de neoverpons da Conscienciologia? Em qual linha de pesquisa? 
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R E D E S    P A R A S S O C I A I S    D E    I N T E R A S S I S T Ê N C I A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. As redes parassociais de interassistência são o conjunto sinérgico cosmo-

ético de conscins e consciexes interconectadas, oferecendo arrimo grupal na dimensão intrafísica, 

pelo atendimento e socorro voluntário, imediato, megafraterno, individual e / ou coletivo às cons-

ciências em circunstâncias críticas, notadamente quando sancionadas com os pedágios das pa-

raleis justas e evolutivas da Cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo rede provém do idioma Latim, rete, “teia (de aranha)”; rede; 

laço; sedução”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição para vem do idioma Grego, 

pará, “por intermédio de; para além de”. O termo social procede do idioma Latim, socialis, 

“relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; social; sociável. Apareceu no Século XVI. 

O prefixo inter deriva do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”.  

A palavra assistência provém igualmente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de 

assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé 

junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; 

estar à porta de alguém”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conexões parassociais interassistenciais. 2.  Serviços parassociais de 

interassistência coletiva. 3.  Corrente de consciências-assistentes. 4.  Grupo organizado de parassis-

tentes. 5.  Equipes de profissionais da assistência evolutiva. 6.  Redes interdimensionais de assis-

tência. 7.  Vínculo consciencial de assistência. 8.  Redes de Parassocorristas. 9.  Teia interassis-

tencial. 

Neologia. As 4 expressões redes parassociais de interassistência, redes parassociais de 

interassistências primárias, redes parassociais de interassistências intermediárias e redes paras-

sociais de interassistências avançadas são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Redes sociais. 02.  Irmandades místicas. 03.  Fraternidades religio-

sas. 04.  Redes de assistencialismo. 05.  Redes mundiais de comunicação. 06.  Redes de consola-

ção. 07.  Redes doutrinárias. 08.  Redes de negócios. 09.  Teias virtuais. 10.  Redes cibernéticas. 

Estrangeirismologia: o acesso prático à network multidimensional; a tenepes configu-

rando a webbing parassocial; o desvelo dos caregivers; o esforço grupal para realizar a assistência 

pari passu com os amparadores; o valor do trabalho de homecare; o website interassistencial; os 

hospices acolhendo conscins dessomantes; a holding de inspiração universalista da Central Extra-

física da Fraternidade (CEF); o curriculum vitae interassistencial prioritário na FEP; o trinômio 

teático liberté-fraternité-egalité, ratificado pela Cosmoética vivida; o pool interassistencial; as 

crises pessoais vivenciadas na condição de upgrade evolutivo; as redes subterrâneas de con-

travenção atuantes no bas-fond social; o intercâmbio conscienciológico Brasil-Paraguai Alianza 

Educación sin Fronteras (IIPC, 2005–2008). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Megafraternologia. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Interassis-

tencialidade: vetor megafocal. Adversidades são úteis. Infortúnios unem consciências. FEP: 

resultados interassistenciais. Interassistência, fonte autocognitiva. 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Há males que vêm para bem. 

Se o afeto une, o desafeto ata. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade coletiva; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a conexão pensênica multidimensional. 
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Fatologia: as redes parassociais de interassistência; as correntes solidárias; as redes in-

terneuronais; as redes autocognitivas; as redes autoparapsíquicas; as redes interativas; a conscin- 

-assistente na condição de representante adulto lúcido da Humanidade; as redes ideativas interas-

sistenciais; a renúncia inteligente; os sacrifícios prazerosos, sem masoquismo; o intercâmbio in-

terdimensional permanente; a importância dos cuidados paliativos ao doente terminal; o socorro 

fraterno em momentos conscienciais de crise; a Associação Internacional de Conscienciologia 

para a Infância (EVOLUCIN); o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); os pro-

gramas internacionais de intercooperação; os Programas Parassociais (PPs) do IIPC; a generosi-

dade espontânea; a Semana da Saúde promovida anualmente pela Organização Internacional de 

Consciencioterapia (OIC); a magnanimidade do perdão; a ajuda humanitária sem esperar retorno; 

a justiça gratuita; os cuidados com as crianças; a companhia e leitura para os enfermos incapacita-

dos; os redatores de cartas no auxílio às conscins ágrafas; a inclusão digital; o chamado telefônico 

atuando na condição de medicamento; a criação do ambiente acolhedor; a compreensão amorosa; 

as franquias (redes representativas de negócios); a palavra amiga; a convivência tranquila com os 

princípios conscienciais; a beneficência desinteressada; a identificação das especialidades assis-

tenciais; o trabalho dos cuidadores abnegados; o carinho sincero das amizades; o cadastro das dis-

ponibilidades pessoais; o respeito à intimidade consciencial; o amor consciencial fraterno da 

transafetividade; a assistência ombro a ombro; a companhia fraterna em silêncio pacificador; a fi-

lantropia sincera; a abnegação sem fazer careta; o zelo afetuoso; a opção inteligente pelo ataca-

dismo na assistência; as miniações fraternas diárias; a cosmovisão interassistencial; os cuidados 

geriátricos tomados desde a infância; as redes assistenciais interativas de neoverpons; os reveses 

recebidos na condição de oportunidade de ressarcimento cármico; as crises pessoais consideradas 

pré-requisito para o destravamento evolutivo; o sucesso das comunidades intencionais cosmoéti-

cas; o abandono de incapaz; a omissão de socorro; a atenção à conscin de qualquer faixa etária em 

situação de risco; a assistência compulsória do determinismo evolutivo; as redes de proteção;  

a assistência na condição de celeiro de autoneoverpons; a consolidação do vínculo interassis-

tencial; a megassolidariedade interconscins; a minipeça interassistencial ativa; o vínculo de grati-

dão entre assistente-assistido; a autoproéxis representando exercício interassistencial complexo;  

o desatamento dos nós da interprisão grupocármica; a autocognição assistencial; a assistência do 

realismo fraterno prestada na tares; os laços evolutivos; a liberdade de escolher a via assistencial 

pelo autodiscernimento do livre arbítrio; os encontros de destino assistenciais; o autorado da ges-

tação consciencial cosmoética na condição de rede interassistencial duradoura. 

 

Parafatologia: a importância da mobilização básica de energias (MBE); a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; o arco voltaico craniochacral; a Central Extrafísica da 

Fraternidade (CEF); os amparadores funcionais; a teia complexa da ofiex formada pelos fios da 

megafraternidade prática; o autoparapsiquismo assistencial; a retícula dos atos assistenciais soma-

dos à FEP; a prática diuturna da tenepes; a paraconvivialidade cosmoética; o contato com as co-

munexes através do vínculo assistencial; as redes interassistenciais humanas mimetizando as pa-

rarredes multidimensionais; a megacompreensão das carências afetivas das conscins e das cons-

ciexes; a Neossocin; o privilégio da convivência e comunicação com multidões na seriéxis, ser 

considerado hoje curso teático para a interassistência; o continuísmo intrafísico das assistências 

aprendidas na paraprocedência; a comunex Interlúdio; a parafarmacologia da conscin-medica-

mento; as redes de paraconvivência; a benevolência inesgotável dos amparadores; os pedágios 

proexológicos inevitáveis; a paramutualidade interassistencial; o ambiente parassocial das ICs fa-

vorável à assistência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistência-ação; o sinergismo Socin-Sociex; o sinergis-

mo prestimosidade-disponibilidade; o sinergismo círculo social–círculo parassocial; o sinergis-

mo fazer o social–fazer o parassocial; o sinergismo inspiração-criação-consecução; o siner-
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gismo benevolência-assistência; o sinergismo senso de humanidade–senso de para-humanidade; 

o sinergismo do entrecruzamento das autoproéxis tecendo a rede da maxiproéxis grupal. 

Principiologia: o princípio da verbação; o princípio da empatia; o princípio da interde-

pendência evolutiva; o princípio da Higiene Consciencial; o princípio da descrença na condição 

de estilo de vida; o princípio da megafraternidade vivencial; o princípio evolutivo da mutualidade 

assistencial; o bem-estar íntimo advindo dos princípios intermissivistas aplicados. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta das redes 

sociais; os códigos parassociais; os códigos do intercâmbio multidimensional; o código de Ética; 

o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da grupalidade; a teoria da Perfilologia Assistencial; a teoria das 

habilidades parassociais; a teoria e prática das disponibilidades pessoais; a teoria da autoverba-

ção “primeiro fazer,  epois falar”; a teoria das amizades raríssimas; a teoria da reciprocidade 

assistencial. 

Tecnologia: as técnicas de viver e evoluir em grupo; a técnica do menos doente assistir 

ao mais doente; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas de abordagem interconsciencial; a téc-

nica etológica do salto baixo; as técnicas da mediação de conflitos; as técnicas paraterapêuticas; 

as técnicas paradidáticas. 

Voluntariologia: o voluntariado social de esclarecimento; o voluntariado parassocial; 

o voluntariado interassistencial tacon-tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório consciencio-

lógico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório 

conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Verbaciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invi-

sível dos Serenões; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da prestação de assistência cosmoética; o efeito exponen-

cial da autobenignidade; o efeito aglutinador da bondade genuína; o efeito positivo imensurável 

da renúncia cosmoética; o efeito cosmoético da autodoação; o efeito assistencial interminável da 

megagescon; o efeito altruísta da concessão cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no exercício da assistência fraterna; as 

neossinapses facilitadoras da prestação de assistência; as neossinapses geradas pelas interações 

assistenciais; as neossinapses do Curso Intermissivo (CI) recuperadas; as neossinapses criadas 

pela comunicação interconsciencial; as neossinapses recuperadas nas projeções lúcidas; as 

neossinapses autoparapsíquicas. 

Ciclologia: o ciclo seriexológico; o ciclo da recomposição evolutiva; o ciclo do balanço 

parassocial periódico; o ciclo consolação-esclarecimento; o ciclo dos acertos evolutivos; o ciclo 

multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo da desperticidade; o ciclo do compléxis. 

Binomiologia: o binômio registro de identidade humana (RG)–identidade extra; o binô-

mio amizade doadora–amizade receptora; o binômio tacon-tares; o binômio responsabilidade 

autassistencial–responsabilidade heterassistencial; o binômio anonimato-mecenato; o binômio 

empenho-desempenho; o binômio balanço autoproexológico–balanço maxiproexológico. 

Interaciologia: a interação assistencialismo-interassistência; a interação inclusão so-

cial–inclusão parassocial; a interação amparador-amparando-assistido; a interação demanda- 

-resolutividade; a interação necessidade-carência; a interação pedido-atendimento; a interação 

rastros cármicos–pegadas evolutivas. 

Crescendologia: o crescendo cosmoético tentativa de ressocialização–transmigração 

planetária; o crescendo Declaração dos Direitos Humanos–Paradireitologia; o crescendo aluno- 

-voluntário-assistente-professor-autor; o crescendo assistido-assistente-amparador; o crescendo 

atores-atrizes sociais–atores-atrizes parassociais. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio distanásia-eutanásia-ortota-

násia; o trinômio inspiração-criação-execução; o trinômio médico–assistente–salva-vidas; o tri-
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nômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio docência tarística–assistência mentalsomática– 

–neodiretrizes evolutivas. 

Polinomiologia: o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação-policar-

malidade; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-follow up; o polinômio respon-

sabilidade social-fiscal-parassocial-interassistencial. 

Antagonismologia: o antagonismo atendimento assistencial extrapauta / pseudagenda 

cumprida; o antagonismo egoísmo / altruísmo; o antagonismo assistencialismo / fraternismo;  

o antagonismo caridade / arrimo cosmoético; o antagonismo sensibilidade assistencial / indife-

rença social; o antagonismo possessividade / desprendimento; o antagonismo heterassistência 

/ autismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da autopreservação altruísta; o paradoxo doçura-Impacto-

terapia; o paradoxo da espontaneidade calculada. 

Politicologia: as políticas sociais de Educação e Saúde, propostas pelo Poder Público; as 

parapolíticas de Saúde Consciencial nas campanhas de parautilidade pública propostas pela Cons-

ciencioterapia; a paradireitocracia; a teocracia; a parassociocracia; a assistenciocracia; a demago-

gia assistencialista política e religiosa. 

Legislogia: a lei inderrogável da dessoma; as leis parassociais; a lei da gratidão; a lei 

da interassistencialidade evolutiva; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do progresso;  

a lei da empatia; a lei do retorno. 

Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a parassociofilia; a assistenciofilia; a parapsi-

cofilia; a conscienciofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a interassistenciofobia cultivada pela conscin egoica. 

Sindromologia: a autocura definitiva da síndrome do estrangeiro através da assistência; 

a solução para a síndrome do avestruzismo. 

Mitologia: a desconstrução do mito da santidade. 

Holotecologia: a gregarioteca; a higienoteca; a energossomatoteca; a parafenomenoteca; 

a parapsicoteca; a convivioteca; a extrafísicoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Descrenciologia; a Evoluciologia; a Cos-

moeticologia; a Holofilosofia; o Universalismo; a Paradireitologia; a Conexiologia; a Pacifismo-

logia; a Parassociologia; a Intercambiologia; a Cosmovisiologia; a Maxiproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin-medica-

mento; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o desassediador; o tenepessista; o acoplamentista; o agente retrocogni-

tor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compas-

sageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o autoproexista; o maxiproexista; o proexólogo;  

o reeducador; o parapedagogo; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o projetor consciente; o tocador de obra; o autopesquisador; o tertuliano; o verbetólo-

go; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a desassediadora; a tenepessista; a acoplamentista; a agente retrocogni-

tora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a com-

passageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a autoproexista; a maxiproexista; a proexóloga;  

a reeducadora; a parapedagoga; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a projetora consciente; a tocadora de obra; a autopesquisadora; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens 

cotherapeuticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens pacifi-

cus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: redes parassociais de interassistência primária = as redes de auxílio ex-

tensivas à associação de moradores do bairro; redes parassociais de interassistência intermediária 

= as redes de tenepessistas extensivas ao grupo evolutivo; redes parassociais de interassistência 

avançada = as redes interassistenciais de ofiexistas extensivas às paracomunidades. 

 

Culturologia: a cultura da assistência; a cultura da retribuição; a cultura da parassolida-

riedade; a cultura gratulatória; a cultura do parapsiquismo assistencial; a cultura da universalida-

de; a cultura da megafraternidade; a cultura da prestimosidade; a cultura do Paradireito; a cultura 

da amparabilidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com as redes parassociais de interassistência, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Assistência  realista:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Continuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Hiperacuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Megapolinômio  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Nível  da  interassistencialidade:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Paraconexão:  Interassistenciologia;  Neutro. 

14.  Relação  de  discernimento:  Discernimentologia;  Homeostático. 

15.  Subtarefa  relevante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

AS  REDES  PARASSOCIAIS  DE  INTERASSISTÊNCIA,  SUR- 
GIRAM  PARA  RENOVAR  O  CONCEITO  DE  SOLIDARIEDA-
DE  HUMANA,  COM  ALTA  RESOLUTIVIDADE  COSMOÉTICA  
E  TEÁTICA  EM  SITUAÇÕES  CONSCIENCIAIS  DE  CRISES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, atribui valor à oportunidade evolutiva de inte-

grar as redes parassociais de interassistência? Com qual auto-habilitação assistencial teática? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Balona, Málu; Parapedagogía: Brasil y Paraguay Construyendo Juntos el Planeta-Escuela; Artigo; Anais 

do I Congresso Internacional de Parapedagogia & IV Jornada de Educação Conscienciológica; 203 p.; Foz do Iguaçu, 
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PR; 07-10.06.07; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

15 a 29. 

2.  Idem; Programas Parassociais: Bases Teáticas para o Estado Mundial; Artigo; Conscientia; Revista; Tri-
mestral; Vol. 12; N. 2; 259 p.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz 

do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2008; páginas 212 a 233. 

3.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; reviso-
res 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; pá-
gina 218. 

4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 319. 

 

M. L. B. 
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R E D U T O R    D O    A U T O D I S C E R N I M E N T O  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O redutor do autodiscernimento é o agente limitador, negativo ou patológi-

co capaz de diminuir o nível da fisiologia da encéfalo humano, autolucidez, intelecção, racionali-

dade e elaboração lógica da pensenização própria e ininterrupta da conscin, principalmente a par-

tir do aparelho auditivo somático. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo redutor deriva do idioma Latim, reductor, “o que reconduz; reesta-

belece; restaura”. Surgiu em 1881. O elemento de composição auto deriva do idioma Grego, au-

tós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo discernimento provém do idioma Latim, discernere, 

“separar; escolher apartando com cuidado; discernir; distinguir”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão sinonímica do redutor do autodiscernimento, dispostas 

na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Conscienciometrologia: auxiliar de diagnóstico; indicador conscienciométrico; in-

dicador consciencioterapêutico; miniconscienciograma das patologias humanas. 

02.  Egocarmologia: eixo da obtusidade; pivô de embotamento; Desassistenciologia. 

03.  Experimentologia: conduta antidiscernidora; fator interveniente antidiscernidor. 

04.  Holomaturologia: travão da holomaturidade; inexperiência consciencial. 

05.  Mentalsomatologia: agente antilucidez; agente do hipodiscernimento; rebaixador 

da racionalidade; redutor da autolucidez; repressor do autodiscernimento. 

06.  Parafisiologia: hábito antifisiológico; rotina antievolutiva. 

07.  Paraneurologia: acelerador da nulidade mental; afunilador psíquico. 

08.  Parapatologia: catatimia; causa da amência; exacerbador do trafarismo. 

09.  Pensenologia: aviltador da hiperlucidez; depressor da autopensenidade. 

10.  Proexologia: tendência antiproéxis. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo redutor: re-

dutibilidade; redutiva; redutível; redutivo; reduzida; reduzido; reduzir; reduzível. 

Neologia. As 3 expressões compostas redutor do autodiscernimento, minirredutor do 

autodiscernimento e megarredutor do autodiscernimento são neologismos técnicos da Holomatu-

rologia. 

Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão antonímica do redutor do autodiscernimento, dispostas 

na ordem alfabética de 10 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Conscienciometrologia: miniconscienciograma de trafores. 

02.  Egocarmologia: amplificador da criticidade; vetor do ajuizamento pessoal. 

03.  Experimentologia: conduta discernidora; fator interveniente hiperdiscernidor. 

04.  Holomaturologia: acelerador da maturidade consciencial; expansor da hiperlucidez. 

05.  Mentalsomatologia: agente do hiperdiscernimento; catalisador do megadiscerni-

mento; expansor da autolucidez; expansor do autodiscernimento; potencializador do autodiscerni-

mento; sincronia intelectiva. 

06.  Parafisiologia: hábito fisiologicamente sadio. 

07.  Paraneurologia: fonte de neossinapses evolutivas. 

08.  Parapatologia: redutor de patologias. 

09.  Pensenologia: eixo da hiperacuidade; potencializador da autopensenidade. 

10.  Proexologia: dinamizador do compléxis. 

Estrangeirismologia: o neomodus vivendi da conscin; o hollow profile patológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento da holomaturidade consciencial, autojuízo crítico e hiperacuidade evolutiva. 
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Megapensenologia. Eis 1 megapensense trivocabular sintetizando o tema: – Autodiscer-

nimento: holofote consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da maturidade consciencial; a depressão da auto-

pensenidade lúcida. 

 

Fatologia: o redutor do autodiscernimento; o agente antilucidez; a inconsciência; a ima-

turidade; a protoconsciencialidade; a inexperiência; a autodesorganização; a Antiprofilaxia;  

o acriticismo; o autassédio; a autocorrupção; os megatrafares multifacéticos; a irrupção da impul-

sividade; os surtos psicóticos; as reações pessoais contra o fluxo das realidades do Cosmos;  

a permanência do porão consciencial na adultidade; a conduta regressiva; a tríade da erronia;  

a melin. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os episódios de se-

mipossessão patológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio hipolucidez–dessoma pre-

matura. 

Trinomiologia: o trinômio autorregressismo-decadentismo-baratrosferismo; o trinômio 

interprisão-amarração-coerção. 

Antagonismologia: o antagonismo Homeostaticologia / Parapatologia; o antagonismo 

progressão / regressão; o antagonismo lícito / ilícito; o antagonismo acerto / desacerto. 

Politicologia: a assediocracia; a autocracia; a belicosocracia; a idolocracia; a barbarocra-

cia; a asnocracia; a mafiocracia. 

Filiologia: a lucidofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a lucidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autopatopenseni-

dade; a síndrome da ludopatia; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a tabacomania; a alcoolomania; a toxicomania; a hoplomania. 

Mitologia: a submissão pessoal aos mitos milenares dos idiotismos culturais. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a criminoteca; a nosoteca; a absurdoteca; a idiotis-

moteca; a mitoteca; a regressoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autolucidologia; a Mentalsomatologia;  

a Conscienciometrologia; a Parapatologia; a Nosografia; a Egocarmologia; a Experimentologia;  

a Parafisiologia; a Paraneurologia; a Autopensenologia; a Paraprofilaxiologia; a Proexologia;  

a Autopercucienciologia; a Homeostaticologia; a Reeducaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a consciên-

cia imatura; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar;  

o desô. 
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Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a desô. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Homo sapiens negligens; o Homo sa-

piens incautus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens toxicoma-

niacus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirredutor do autodiscernimento = o vício do tabagismo; megarredutor 

do autodiscernimento = a autovivência continuada da amoralidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autolucidologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

agentes capazes de desencadear a redução do autodiscernimento da conscin incauta: 

01.  Britadeiras: em geral. 

02.  Celulares: de todos os tipos. 

03.  Drogas: leves e pesadas. 

04.  Escapamentos: dos carros dos motoristas psicóticos. 

05.  Genética: a predisposição genética à doença de Alzheimer. 

06.  Inferninhos: as boites e casas noturnas mantendo sons ensurdecedores. 

07.  Instrumentos: os aparelhos encefálicos, auditivos, de comunicação e de diagnósti-

co; os head phones das pessoas robocops. 

08.  Músicas: em alto volume. 

09.  Poluições: especificamente sonoras nas grandes metrópoles. 

10.  Vegetalismo: a vida vegetativa da pessoa vulgar sem interesses intelectuais ou mne-

mônicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o redutor do autodiscernimento, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Consciência  calidoscópica:  Autolucidologia;  Neutro. 

06.  Despertez:  Autopercucienciologia;  Neutro. 

07.  Directrix:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

10.  Evolução  energossomática:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Lucidologia:  Autoconscienciologia;  Homeostático. 

14.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

15.  Paraverbação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 
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A  CAUSA  DA  MAIORIA  DAS  PATOLOGIAS  HUMANAS,  NA 
BASE  DAS  AÇÕES,  PASSA  PELA  CONDIÇÃO  LASTIMÁ-
VEL  DA  CONSCIN  SUBMISSA,  DE  ALGUM  MODO,  A  AL-
GUM  REDUTOR  VIGOROSO  DO  AUTODISCERNIMENTO. 

 

Questionologia. Você ainda vive na condição de vítima de algum redutor do autodiscer-

nimento? De qual tipo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 573 e 574. 
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R E E D U C A Ç Ã O    C O N S C I E N C I A L  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reeducação consciencial é o ato ou o processo de tornar a educar ou ree-

ducar através de recursos, ferramentas e métodos específicos, capazes de favorecer à conscin, 

homem ou mulher, as reciclagens existenciais e intraconscienciais, qualificando a interassistenci-

alidade e contribuindo com as reurbanizações intra e extrafísicas (reurbins e reurbexes). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; interação; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim,  

educatio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (uma criança); nutrir; ama-

mentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no século XVII. A palavra reeducação surgiu 

no Século XX. O vocábulo consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to 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.  Reorientação consciencial. 2.  Reeducação evolutiva. 3.  Reaprendi-

zagem consciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas reeducação consciencial, reeducação consciencial 

básica e reeducação consciencial avançada são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Antieducação consciencial. 2.  Deseducação consciencial. 3.  Manu-

tenção do anacronismo. 4.  Automimese dispensável. 

Estrangeirismologia: a atualização do curriculum vitae; o rompimento do dolce far ni-

ente na zona de conforto; o breakthrough evolutivo; o know-how conquistado; o upgrade da roti-

na diuturna; a personalidade strong profile recicladora; a open mind aos neodesafios; o right time 

evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens intraconscienciais. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Reeducar é re-

ciclar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia; a verificação pessoal quanto  

à necessidade de atualização pensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes;  

a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a autorreeducação da pensenidade. 

 

Fatologia: a reeducação consciencial; a reeducação evolutiva; o anulamento do porão 

consciencial; a pressão da mudança; o fato de a vida intrafísica ser dinamizadora da reeducação 

da conscin; a autopercepção do automatismo; os indicadores pessoais da análise da realidade in-

traconsciencial; a trajetória a partir das reciclagens intraconscienciais (recins); o disciplinamento 

das tendências instintivas; a crise de crescimento pessoal repercutindo no grupo familiar; as re-

composições com os grupos evolutivos; a procrastinação quanto às prioridades holossomáticas;  

a falta de autodiscernimento quanto à consecução da autoproéxis; a autorreflexão sobre as áreas 

da vida a serem atualizadas; a identificação dos autotrafares fixados; as mutações diárias a partir 

de pequenos gestos; a autopesquisa favorecendo a ampliação da autoconsciencialidade, autodis-

cernimento e da Cosmoética, resultando em melhor qualidade de vida; o autesforço na consquista 

de hábitos mais saudáveis; a autorganização do tempo; a disciplina da rotina útil; o checkup so-

mático anual; os cuidados com o corpo; a saúde afetiva, emocional e sexual; o investimento no in-

telecto; a Higiene Consciencial; a Higiene Mental; as neoideias arrojadas; o bom humor otimizan-

do a reeducação consciencial; a autorreeducação funcionando ao modo de exemplarismo às cons-
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cins e consciexes; a qualificação consciencial a partir da homeostase holossomática; o empreendi-

mento evolutivo interassistencial nas reurbanizações intra e extrafísicas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a pressão extrafísica da mudança íntima; a aprendizagem entre 

conscins e consciexes amparadoras da reeducação; a autorreeducabilidade decorrente da projeção 

consciencial vexaminosa; o convívio com amparadores extrafísicos potencializando a autorreedu-

cabilidade; a visita projetiva a comunexes avançadas; a reurbéxis possibilitando a reeducação mú-

tua entre assistidos e assistentes; os insights recebidos antes durante e depois das reflexões reedu-

cativas; a recuperação de cons magnos; as companhias intra e extrafísicas indicadoras da presença 

de erros; o exemplarismo assistencial no convívio entre companhias intra e extrafísicas sadias evi-

denciando atuação exitosa nas reciclagens intraconscienciais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intenção-reeducação; o sinergismo neofilia-conhecimen-

to-autoconscientização; o sinergismo autorreeducação–redefinição proexológica; o sinergismo 

prioridade evolutiva–qualificação da amparabilidade; o sinergismo reorganização pensênica– 

–equilíbrio holossomático; o sinergismo da aplicação dos trafores na superação dos trafares;  

o sinergismo força de vontade–força do hábito. 

Principiologia: o princípio da auteducação evolutiva; o princípio da descrença (PD);  

o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio “ninguém evoluir sozinho”; o princípio 

do megafoco evolutivo; o princípio da saúde holossomática; o princípio da evolução consciencial 

interminável. 

Codigologia: o código pessoal da Cosmoética (CPC); o código pessoal de prioridades 

evolutivas. 

Teoriologia: as teorias da reeducação consciencial; a teoria da vida humana sadia;  

a teoria da autorganização; a teoria da recéxis; a teoria da responsabilidade autevolutiva; a teo-

ria e a prática (teática) da reeducação no empreendimento interassistencial. 

Tecnologia: a técnica da reeducação pensênica; a técnica da reeducação continuada; as 

técnicas peculiares de reeducação de hábitos e rotinas saudáveis; as técnicas de autopesquisa; as 

técnicas da recin e recéxis; a Paratecnologia da reeducação consciencial; a técnica de deixar  

o local melhor por onde passa. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à reeducação tarística; o voluntariado cons-

cienciológico motivador do autenfrentamento na reeducação; o voluntário autorreeducativo pro-

motor da interassistência; o exemplarismo da reeducação no voluntariado conscienciológico im-

pactando nas reurbins e reurbexes; o voluntário consciente à importância da saúde holossomáti-

ca; o investimento diário na autorganização favorecendo o voluntariado conscienciológico; o pa-

ravoluntário no trabalho da reeducação planetária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório da vida cotidiana diuturna; o laborató-

rio conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da 

Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Ree-

ducaciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Parapedagogio-

logia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisí-

vel da Autopesquisologia. 

Efeitologia: o efeito da ampliação cultural pela autopesquisa; o efeito libertador da re-

cin; o efeito positivo da reeducação holossomática; o efeito das autorreflexões na evolução cons-

ciencial; os efeitos da perseverança no binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o efeito da disci-

plina pensênica; os efeitos das reurbanizações intrafísicas e extrafísicas causadas pelo empreen-

dimento autorreeducativo. 
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Neossinapsologia: as neossinapses mesológicas ressignificadas; as neossinapses reedu-

cativas; a desconstrução de retrossinapses anacrônicas sobre determinados hábitos; as neossi-

napses referentes às realidades multidimensionais; as neossinapses derivadas da autorrecin; as 

neossinapses relativas à doação de energias para contribuições reurbanizadoras; as neossinap-

ses autorganizativas. 

Ciclologia: o ciclo da autorreeducação de posturas pessoais; o ciclo retroalimentador 

do holopensene assistencial; o ciclo educação-auteducação-reeducação; o ciclo de reeducação 

e qualificação interassistencial; o ciclo contínuo das energias conscienciais (ECs) renovadas 

e renováveis; o ciclo das realizações vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo autanálise-

-autopesquisa-autoconhecimento. 

Enumerologia: a reeducação somática; a reeducação bioenergética; a reeducação psi-

cossomática; a reeducação mentalsomática; a reeducação interassistencial; a reeducação multidi-

mensional; a reeducação parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio autorreflexão-transcendência; o binômio ação-reeducação;  

o binômio reeducação-coragem; o binômio doação–recepção de energias; o binômio exemplaris-

mo pessoal–reeducação consciencial; o binômio disciplina–crescimento evolutivo; o binômio 

persistência-paciência; o binômio empenho pesquisístico–autodesassédio mentalsomático; o bi-

nômio viabilidade-resultados. 

Interaciologia: a interação aprofundamento na autopesquisa–resultados na vida real; 

 a interação evolução pessoal–interassistencialidade; a interação educação-paraeducação; a in-

teração princípios da Fisiologia–princípios da Parafisiologia; a interação autolucidez–acelera-

ção evolutiva; a interação inevitável soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; a interação re-

educação–reestruturação holopensênica–alterações neuronais–novas posturas. 

Crescendologia: a autorreeducação obtida pelo investimento no crescendo emocionali-

dade-racionalidade; o crescendo na qualificação dos trafores; o crescendo repetição–aprimora-

mento–consolidação de neossinapses; o crescendo interconfiança reeducativa entre a equipin- 

-equipex; o crescendo erro-correção. 

Trinomiologia: o trinômio reeducar-aprimorar-compartilhar; o trinômio autopesquisa-

-autenfrentamento-autossuperação; o trinômio pen-sen-ene; o trinômio talento-aportes-motiva-

ção; o trinômio reurbanização-reeducação-ressocialização; o trinômio princípio-valores-metas; 

o trinômio força presencial–holopensene pessoal–energosfera pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio reciclagem–reeducação–neoposturas–qualidade de vida;  

o polinômio prioridade pessoal–autexperimentação–ajustes–reeducação–recomeço; os hábitos 

profiláticos do polinômio dieta balanceada–exercício físico–sono reparador–EV–ortopensenida-

de; o polinômio metas evolutivas–ação–aprendizado–recin; o polinômio autopesquisa–indicado-

res–entendimento–ajuste consciencial; o polinômio autocriticidade-autoincorruptibilidade-auto-

desassedialidade-autocosmoeticidade; o polinômio estudo-reflexão-registros-gescons. 

Antagonismologia: o antagonismo paciência / ansiosismo; o antagonismo aprofunda-

mento / superficialidade; o antagonismo ser assistido / ser assistente; o antagonismo dieta mila-

grosa / reeducação alimentar; o antagonismo autorreeducação / autocorrupção; o antagonismo 

ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo autorresponsabilidade proexológica / tercei-

rização evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conquista da homeostase holossomática de determina-

da conscin poder representar a melhoria direta e indireta na qualidade de vida de outras consci-

ências; o paradoxo da rotina dinâmica; o paradoxo da autorreeducação na adultidade, idade na 

qual há maior resistência às mudanças; o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos 

os aportes proexológicos mentaissomáticos empregados por poucos; o paradoxo de caminhar de-

vagar e sempre ser capaz de acelerar a História Pessoal; o paradoxo de a conscin traforista po-

der apresentar insegurança; o paradoxo de a heteranálise poder reverberar na autopesquisa. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a proexocracia; a assistenciocracia; as políticas reedu-

cativas da tares; as políticas reeducativas multidimensionais objetivando a inibição e dissolução 

dos bolsões holopensênicos das reurbanizações físicas e extrafísicas; a energossomatocracia; a lu-

cidocracia. 
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Legislogia: a lei da reeducação evolutiva aplicada nas interações conscienciais entre 

conscins e consciexes; a lei do exemplarismo pessoal; a lei do maior esforço aplicada à autorree-

ducação holossomática; as leis evolutivas da Proexologia; a lei da ação e reação; a lei do maior 

esforço aplicada às prioridades evolutivas; a lei da interassistência a partir da autossuperação in-

traconsciencial. 

Filiologia: a conscienciofilia; a reciclofilia; a proexofilia; a autorreeducaciofilia; a evolu-

ciofilia; a priorofilia; a autorganizaciofilia. 

Fobiologia: o combate à voliciofobia; a superação da heterocriticofobia; o medo do au-

tenfrentamento; a disciplinofobia; a reeducaciofobia; a autodecidofobia impedindo as autoinvesti-

gações e autossuperações prioritárias; a reciclofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da autovitimização prejudicando 

a evolução; a síndrome da robotização existencial; a evitação da síndrome do fracasso através da 

reeducação pensênica; a síndrome da autodesorganização interferindo na autevolução; o alívio da 

síndrome do freio de mão puxado na interassistencialidade. 

Maniologia: a profilaxia da mania de empurrar a autorreeducação com a barriga; a ma-

nia de procrastinar a autevolução; a mania de não aprender com os próprios erros; a mania de de-

sistir no momento da crise; a mania de atribuir os sucessos da autorreeducação aos amparadores  

e todos as dificuldades aos assediadores; a mania de atropelar a autorrecin. 

Mitologia: o mito da mudança de patamar evolutivo sem autorreflexões; o mito da aute-

volução consciencial sem autesforço holossomático; o mito de precisar ser veterano para fazer  

assistência; o mito de a conscin se reeducar mantendo as mesmas posturas anacrônicas; o mito 

da autopesquisa concluída; o mito da espera do momento adequado para fazer a reciclagem pes-

soal; o mito da evolução sem autenfrentamento do incômodo. 

Holotecologia: a recicloteca; a reurbanoteca; a recexoteca; a criticoteca; a trafaroteca,  

a evolucioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Conviviologia; a Exemplologia; a Autopes-

quisologia; a Proexologia; a Amparologia; a Holopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Inte-

rassistenciologia; a Recexologia; a Autocriticologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin exemplarista; a consciência metalsomática; a conscin lúcida; a is-

ca humana lúcida; a isca humana inconsciente; a consciência reeducada; a conscin reurbanizada;  

a consciência minipeça do maximecanismo assistencial; o ser desperto; o ser interassistencial;  

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o reeducador; o evoluciente; o homem reflexivo; o amparador intrafísi-

co; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o exemplarista; o experimentador; o pesquisa-

dor; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienci-

ômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proe-

xista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pro-

jetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 

 

Femininologia: a reeducadora; a evoluciente; a mulher reflexiva; a amparadora intrafísi-

ca; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a exemplarista; a experimentadora; a pesqui-

sadora; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscien-

ciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a pro-

exista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora 

existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pro-

jetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sa-

piens orthopensenicus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapi-

ens autodeterminator; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reeducação consciencial básica = a reaprendizagem tacanha, subutilizan-

do as potencialidades, recursos e trafores pessoais; reeducação consciencial avançada = a rea-

prendizagem vigorosa, priorizando o emprego máximo das potencialidades, recursos e trafores 

pessoais. 

 

Culturologia: a cultura da reeducação holossomática; a cultura da Evoluciologia;  

a cultura da disciplina; a cultura da Autevoluciologia; a cultura da multidimensionalidade; a cul-

tura do equilíbrio geral; a cultura da melhoria de todos os ambientes. 

 

Indicadores. Conforme a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 6 indicadores ca-

pazes de evidenciar a necessidade emergencial de a conscin, homem ou mulher, ampliar a evolu-

ção, facilitando as neoposturas e a interassistência multidimensional: 

1.  Anacronismo: a manutenção de hábitos anacrônicos e mimeses dispensáveis da roti-

na diuturna. 

2.  Ansiedade: as condutas irrefletidas e as impulsividades cotidianas e reincidentes. 

3.  Fobias: a procrastinação e o retardo nas decisões reeducativas pelo medo de errar. 

4.  Fuga: a condição periódica da esquiva da autorresponsabilidade quanto à consecução 

da programação existencial. 

5.  Dispersão: a falta de posicionamento pessoal transformador do megafoco prioritário 

do ponto evolutivo e assistencial com vistas à multidimensionalidade. 

6.  Mediocridade: a permanência em subnível evolutivo sem grandes esforços com pre-

valência da autodesorganização holossomática e indisciplina pessoal. 

 

Taxologia. Conforme a Experimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, agru-

padas nos 4 veículos de manifestação consciencial, exemplos de 27 atitudes, práticas, posturas ou 

condições básicas passíveis de serem ampliadas e priorizadas na reeducação da consciência por 

meio de recins e recéxis. 

 

A.  Mentalsoma: 

01. Autodiscernimento. A boa vontade e a intenção com discernimento nas ações. 

02. Autopensenização. A autorreflexão com vistas à ortopensenidade. 

03. Autorganização. A rotina diuturna aplicada com autodisciplina. 

04. Concentração mental. A atenção focada com detalhismo no entorno. 

05. Leitura. O autoinvestimento no intelecto com leituras produtivas. 

06. Neoverponidade. A autopesquisa e neoideias com a produção de gescons. 

07. Paraperceptibilidade. O parapsiquismo centrífugo com finalidades assistenciais. 

08. Reciclagens. As recin e recéxis com enfoque na consecução da proéxis. 

09. Semperaprendência. A docência conscienciológica com priorização tarística. 

 

B.  Psicossoma: 

10. Alegria. As emoções positivas equilibradas com influência terapêutica. 

11. Autafetividade. A autossuperação das carências afetivas com domínio dos instintos 

e impulsividade. 

12. Convivência. A coexistência sadia entre conscins e consciexes com as reconcilia-

ções grupocármicas interassistenciais reurbanizadoras. 

13. Generosidade. O olhar de respeito com predisposição assistencial e a intercompre-

ensão. 
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14. Humor. A manutenção do bom humor, agente autoimune consciencial com con-

quistas do equilíbrio holossomático. 

15. Otimismo. O enfrentamento otimista da vida intrafísica com autossuperações cons-

tantes. 

 

C.  Energossoma: 

16. Desassimilação. A instalação de EV profilático com desassimilações das energias 

conscienciais entrópicas. 

17. Energeticidade. O autodomínio das próprias ECs com intencionalidade interassis-

tencial multidimensional; a qualificação da mobilização básica das energias (MBE) com discipli-

na pensênica. 

18. Sinalética. A planificação das autoparapercepções com a identificação das sinaléti-

cas energéticas e parapsíquicas pessoais. 

19. Tenepessismo. A prontidão assistencial com os amparadores de função na tenepes 

24 horas. 

20. Voliciolina. O emprego das ECs terapêuticas com vontade disciplinada e prioriza-

ções evolutivas. 

 

D.  Soma: 

21. Cuidados. O hábito higiênico e diário com a cútis, cabelos, unhas e dentes. 

22. Eustresse. A autorganização intrafísica máxima com efeitos positivos e antiestres-

santes na rotina útil. 

23. Longevidade. A prática de atividade física com o aumento da vitalidade e longevi-

dade, qualificando a capacidade cardiorrespiratória, coordenação motora, resistência e flexibilida-

de muscular. 

24. Nutrição. O autodiscernimento e reeducação alimentar com incremento da saúde fí-

sica. 

25. Profilaxia. As avaliações multidisciplinares somáticas com o diagnóstico precoce  

e prevenção de doenças. 

26. Repouso. O sono revitalizante com recomposição física, energética e mental. 

27. Sexualidade. A autodisposição afetivo-sexual com a parceira ou parceiro evolutivo, 

considerando a importância no âmbito fisiológico, emocional e terapêutico na vida de qualquer 

conscin. 

 

Ferramentas. Pela Paratecnologia, a conscin, homem ou mulher, pode utilizar, por 

exemplo, 7 recursos, ferramentas ou serviços visando intensificar a autopesquisa, ampliando os 

resultados exitosos, dispostos na ordem alfabética: 

1.  Agendas. O registro em agenda eletrônica (digital) ou tradicional (de papel) de expe-

riências da tenepes, de reflexões, insights e de projeções conscienciais (PCs), possibilitando ges-

cons através da autopesquisa; o mapeamento das autexperimentações no computador pessoal. 

2.  Autodidatismo. A aquisição da biblioteca particular como fator otimizador do desen-

volvimento do intelecto. 

3.  Conscienciograma. A aferição conscienciométrica da própria realidade consciencial 

e consequente realização das recins. 

4.  Cursos. A aquisição de neoconhecimentos nos cursos de diversas especialidades da 

Conscienciologia. 

5.  Enciclopédia da Conscienciologia. A autopesquisa e aprofundamento de diversas te-

máticas de interesse da conscin a partir de estudo dos verbetes da Enciclopédia da Consciencio-

logia. 

6.  Pesquisas. A infopesquisa e o cosmograma enquanto alavancagem tecnológica. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reeducação consciencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agenda  holossomática:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento  alimentar:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  semperaprendente:  Autorreeducaciologia;  Homeostático. 

05.  Hábito  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Holopensenograma:  Holopensenologia;  Neutro. 

07.  Parapercepciograma:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

11.  Reeducação  recíproca:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Síntese  do  autoconscienciograma:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  recéxis:  Recexologia;  Neutro. 

 

A  REEDUCAÇÃO  CONSCIENCIAL  DEPENDE  DE  AUTOIN-
VESTIMENTO  RECINOLÓGICO,  AUTORGANIZAÇÃO  HOLOS-
SOMÁTICA  E  VONTADE  PESSOAL  DA  CONSCIN  LÚCIDA  

INTERESSADA  NA  INTERASSISTÊNCIA  REURBANIZADORA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a realidade do autoinvestimento e au-

torganização? Já desencadeou reciclagens intraconscienciais a partir das autorreflexões sobre os 

desafios quanto à reeducação consciencial e à contribuição interassistencial reurbanizadora? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
836 a 840. 

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 492 a 498. 

 

L. P. S. 
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R E E D U C A Ç Ã O    E V O L U T I V A    N A    I N F Â N C I A  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reeducação evolutiva na infância é a metodologia parapedagógica expe-

rimental utilizada, em especial, pela Associação Internacional de Conscienciologia para a Infân-

cia (EVOLUCIN) tendo por objetivo auxiliar as conscins em fase infantil da vida intrafísica para 

a recuperação dos cons magnos e reciclagem intraconsciencial precoce. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, edu-

catio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; ama-

mentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu 

no Século XX. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês. Evolutif, de évolution, e este do 

idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. O termo infância 

vem do idioma Latim, infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; 

primeira idade dos animais; o que é novo; novidade”, de infans, “que não fala;. Surgiu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Reeducação evolucional na infância. 2.  Educação pré-invexológica. 

3.  Educação evolutiva precoce. 

Neologia. As 3 expressões compostas reeducação evolutiva na infância, reeducação 

evolutiva básica na infância e reeducação evolutiva avançada na infância são neologismos técni-

cos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Reeducação evolucional na adultidade. 2.  Metodologia de estímulo 

ao infantilismo. 3.  Educação evolutiva em idade adulta. 4.  Educação convencional. 

Estrangeirismologia: a educação infantil ab initio e ab ovo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Priorologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Reeduquemos 

desde cedo. 

Citaciologia: – É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de 

tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática (Paulo Freire, 1921–1997). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reeducação consciencial; os reciclopensenes;  

a reciclopensenidade; a autopensenidade evolutiva vivenciada; a Pensenologia enquanto veículo 

das interações interpessoais; a autopensenidade sadia; o holopensene da reeducação consciencial; 

os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didaticopense-

nes, a didaticopensenidade; os pensenes interassistenciais; os pensenes cosmoéticos; a recupera-

ção pensênica na infância. 

 

Fatologia: a reeducação evolutiva na infância; a reeducação evolutiva desde cedo;  

a noção errônea de a criança ser tábula rasa; o conceito da prevalência da genética; o porão 

consciencial; os instintos básicos predominantes; o autodesenvolvimento infantil; os trafares pri-

mitivos; as heranças genéticas; a mesologia; o cérebro novo; o início de nova existência; os trafo-

res insuspeitos; os trafares espúrios; as sequelas conscienciais; os conflitos com o novo soma;  

a deficitária recuperação de cons; as dificuldades de posicionamento; a imaturidade própria da 

faixa etária; a intencionalidade positiva; a Pré-Invexologia; a autorreeducação na infância;  

a autoconscientização da melhoria pessoal desde cedo; a iniciação autopesquisística quando crian-

ça; o autexame consciencial em período infantil; a precocidade da inteligência evolutiva (IE);  
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a recuperação da autolucidez; a reeducação dos pais e responsáveis sendo fator indispensável para 

a reeducação evolutiva do infante; as atividades reeducativas promovidas pela EVOLUCIN;  

a visão multidimensional desde cedo; o heteroperdão; os autocompromissos; a assistência aliada  

à maturação; a capacidade de autanálise; o otimismo; o ato de saber o tempo de brincar e o tempo 

de estudar; a compaixão pelos pré-humanos; a convivência pacífica com todas as consciências;  

o debate profícuo; a distinção entre fantasia e realidade; as rememorações positivas; os registros 

significativos; o conhecimento como fator funcional; o domínio de línguas estrangeiras; o aporte 

de viagens; o multiculturalismo; a capacidade de adaptação; a reconstrução; a correção; o passar  

a limpo; o refazer; a noção temporal; a discrição; a gratidão; a retribuição; a noção de equipe;  

o compartilhamento; a liderança pessoal; a liderança interpessoal; a saúde física e mental; o  auto- 

conhecimento assistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desde tenra idade; 

as energias conscienciais (ECs) não dominadas; o restringimento ressomático; a identificação da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal desde a infância; a assimilação simpática (assim) 

identificando a Sintomatologia desde cedo; as autorretrocognições espontâneas do infante; a iden-

tificação da amparabilidade extrafísica; o comportamento interassistencial na idade infantil; as 

manifestações da Paragenética; a criação dos paravínculos sadios; a amortização da conta-corren-

te holocármica iniciada na infância; o domínio das 40 manobras bioenergéticas desde cedo; a re-

cuperação de paracons na infância; a Dinâmica Parapsíquica para Crianças e Adolescentes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reeducação evolutiva–recuperação de cons–auto e he-

terassistência; o sinergismo vontade-dedicação; o sinergismo autoconsciência–recuperação de 

cons; o sinergismo energia-motivação; o sinergismo vontade-ação-tarefa; o sinergismo intermis-

sivista-proéxis; o sinergismo autolucidez-autodesperticidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às autopesquisas; o princípio da 

seriéxis; o princípio da tares; o princípio da responsabilidade evolutiva pessoal; o princípio da 

assistência a todas as consciências; o princípio da maturidade antecipada; o princípio da invul-

garidade consciencial. 

Codigologia: o código genético (DNA); o código paragenético (ParaDNA); o código 

pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria das vidas sucessivas; a teoria do emprego do mentalsoma; a teoria 

do Serenão; a teoria do bem intencional; a teoria da responsabilidade autevolutiva; a teoria do 

exemplarismo; a teoria da evolução conjunta. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica do emprego útil das energias conscienciais 

(ECs); a técnica de não pensar mal de ninguém; a técnica da pacificação íntima; a técnica de 

deixar melhor o local por onde passa; a técnica do feedback assistencial; a técnica da hetero-

crítica benigna. 

Voluntariologia: o voluntariado desde a infância enquanto escola de exemplarismo 

pessoal; o voluntariado na infância visando a precocidade assistencial; o voluntariado enquanto 

oportunidade de exercer a grupalidade sadia; o desenvolvimento da maturidade através do vo-

luntariado. 

Efeitologia: o efeito da convivência pró-evolução; o efeito da reeducação evolutiva 

desde cedo; o efeito do emprego do mentalsoma; o efeito do desassédio interconsciencial; o efei- 

to da predisposição cosmoética; o efeito da maturidade relativa; o efeito do exemplarismo infan-

til. 

Neossinapsologia: as neossinapses fraternas; as neossinapses desassediadoras; as neos-

sinapses assistenciais; as neossinapses reeducativas; as neossinapses geradas a partir do volun-

tarido espontâneo; as neossinapses geradas pelo autoinvestimento evolutivo; as neossinapses ori-

undas do heterexemplarismo. 
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Ciclologia: o ciclo do amadurecimento infantil; o ciclo erro-retratação-reciclagem;  

o ciclo aprendizagem-aplicação; o ciclo do egoísmo-fraternismo; o ciclo da inconsciência-cons-

cientização; o ciclo etário; o ciclo restringimento-lucidez. 

Enumerologia: o ato de pesquisar-se desde pequenino; o ato de conhecer-se desde 

pequenino; o ato de compreender-se desde pequenino; o ato de organizar-se desde pequenino;  

o ato de reeducar-se desde pequenino; o ato de servir como exemplo desde pequenino; o ato de 

evoluir desde pequenino. 

Binomiologia: o binômio recuperação de cons–autodiscernimento; o binômio esforço- 

-produção; o binômio assistência-evolução; o binômio argumento-ação; o binômio irresponsabi-

lidade-responsabilidade; o binômio pensar-agir; o binômio esforço pessoal–meritocracia. 

Interaciologia: a interação mentalsoma-psicossoma; a interação sinapses saudáveis– 

–aplicabilidade assistencial; a interação inteligência evolutiva–Cosmoética; a interação didatis-

mo-autodidatismo; a interação família-escola; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação 

educação-paraeducação. 

Crescendologia: o crescendo autoinconsciência-autoconsciência; o crescendo tacon- 

-tares; o crescendo incapacidade-capacitação; o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo ina-

tividade-produção; o crescendo crescimento físico–crescimento consciencial; o crescendo des-

perdício-poupança. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-dedicação-enfrentamento; o trinômio autopesquisa- 

-autenfrentamento-autoreeducação; o trinômio ter-dar-receber; o trinômio paciência-discerni-

mento-aplicabilidade; o trinômio pen-sen-ene; o trinômio falar-ler-escrever; o trinômio talento- 

-tarefa-completismo. 

Polinomiologia: o polinômio evitação-aproximação-aceitação-assimilação. 

Antagonismologia: o antagonismo ser assistido / ser assistente; o antagonismo facilida-

de de aprendizagem / dificuldade de aprendizagem; o antagonismo bom humor / mau humor;  

o antagonismo aceitação / recusa; o antagonismo assistencialidade / belicosidade; o antagonis-

mo intermissivista / consréu; o antagonismo independência / submissão. 

Paradoxologia: o paradoxo do desinteresse paternal; o paradoxo de a criança poder 

ser muito mais evoluída frente aos pais e professores; o paradoxo de as mães poderem competir 

com as filhas; o paradoxo de educadoras pouco evoluídas. 

Politicologia: as políticas de apoio ao menor abandonado; a política de criação da roda 

dos expostos; a política de assistência à mãe-gestante; a política de proteção à gestante adoles-

cente; a política da interrupção da gravidez de anencéfalos; a política da adoção. 

Legislogia: a lei de os pais assistirem aos filhos; a lei do aborto; a lei de amparo ao me-

nor; a lei de prioridade para crianças e velhos; a lei de doação de orgãos; a lei da licença ma-

ternidade; a lei da dispensa à mãe trabalhadora para amamentar; a lei da prioridade de atendi-

mento à mulher gestante e / ou mãe com filhos no colo. 

Filiologia: a pacifismofilia; a comunicofilia; a projeciofilia; a pré-invexofilia; a leituro-

filia; a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a atiquiofobia; a clinofobia; a claustrofobia; a escotofobia; a monofobia; 

 a neofobia; a poinofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da dispersão; a síndrome do 

ansiosismo; a síndrome do estrangeiro; a síndrome de Peter Pan; a síndrome da autovitimização; 

a síndrome da gata borralheira. 

Maniologia: a mania do escondimento; a mania de mentir; a mania do dedo na boca;  

a mania de ser princesa; a mania de durão, forte e belicoso; a mania de saber tudo; a mania de 

prometer e não cumprir. 

Mitologia: o mito de a criança ser oriunda da genética; o mito da tábula rasa; o mito de 

toda criança ser inocente; o mito de toda criança ser resultado apenas da genética e do meio;  

o mito de toda criança ser resultado da educação. 

Holotecologia: a infancioteca; a evolucioteca; a convivioteca; a biblioteca; a experimen-

toteca; a comunicoteca; a intermissivoteca. 
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Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Infanciologia; a Holorressomatologia; a Ex-

perimentologia; a Interassistenciologia; a Intermissiologia; a Cosmoeticologia; a Parametodolo-

gia; a Pensenologia; a Holossomatologia; a Amparalogia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a criança restringida; os pais; a família; a criança intermissivista; o ser 

assistencial; a conscin exemplarista. 

 

Masculinologia: o menino consréu; o professor; o aluno estudioso; o aluno exemplar;  

o intermissivista; o doador; o agente da tares; o mestre; o agente retrocognitor; o docente empáti-

co; o parapedagogo; o enciclopedista; o tenepessista; o parapedagogo. 

 

Femininologia: a menina consréu; a professora; a aluna estudiosa; a aluna exemplar;  

a intermisivista; a doadora; a agente da tares; a mestra; a agente retrocognitora; a docente empáti-

ca; o parapedagogo; a enciclopedista; a tenepessista; a parapedagoga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens neonatus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens polyma-

tha; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reeducação evolutiva básica na infância = a metodologia educativa apli-

cada à criança sem Curso Intermissivo (CI); reeducação evolutiva avançada na infância = a meto-

dologia educativa aplicada à criança intermissivista. 

 

Culturologia: a cultura da recuperação de cons; a cultura da autopesquisa; a cultura 

da noção da continuidade da existência; a cultura da consciência enquanto ser em evolução 

constante; a cultura do exemplarismo sadio; a cultura da educação parapsíquica; a cultura inter-

consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reeducação evolutiva na infância, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01. Ato  social:  Sociologia;  Neutro. 

02. Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

03. Bem:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04. Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05. Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

06. Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

07. Inocência:  Evoluciologia;  Neutro. 

08. Maternação:  Evoluciologia;  Neutro. 

09. Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10. Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

11. Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

12. Infante  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 
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A  REEDUCAÇÃO  EVOLUTIVA  NA  INFÂNCIA  É  ANTÍDO- 
TO  COSMOÉTICO  A  SER  APLICADO  NO  PERÍODO  MAIS  

RESTRINGIDOR  PELO  QUAL  OS  PRÉ-SERENÕES,  INE-
VITAVELMENTE,  PASSAM  NESTE  PLANETA-HOSPITAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece e admite a importância da metodolo-

gia evolutiva na infância visando a reeducação consciencial? Na oportunidade de assistir infantes 

no período do restringimento consciencial, na escala de 1 a 5, qual nível de excelência você o faria? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Badinter, Elizabeth; Um Amor Conquistado: O Mito do Amor Materno (L’Amour en Plus); revisora Ma-

ria Luísa X. de A. Borges; trad. Waltencir Dutra; 370 p.; 3 partes; 8 caps.; 6 enus.; 1 gráf.; 11 tabs.; 21 x 13,5 cm; br.; 3ª 

Ed.; Editora Nova Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 1985; páginas 15 a 38 e 201 a 235. 

2.  Piontelli, Alessandra; De Feto a Criança: Um Estudo Observacional e Psicoanalítico (From Fetus to 

Child); pref. Elizabeth Bott Spillus; revisores Joana Wilheim; & Nicia Lyra Gomes; trad. Joana Wilheim; Nicia Lyra Go-
mes; & Sonia Maria de Godoy; 262 p.; 5 caps.; 4 citações; 6 enus.; 1 minicurrículo; 194 refs.; alf. ono.; 23 x 16 cm; br.; 

Imago Editora; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 15 a 50 e 235 a 244. 

3.  Venancio, Renato Pinto; Org.; Uma História Social do Abandono de Crianças: De Portugal ao Brasil: 

Séculos XVIII-XX; revisora Iris Morais Araujo; 360 p.; 17 caps.; 49 citações; 1 E-mail; 5 enus.; 3 gráfs.; 1 ilus. 1 mini-

currículo; 20 tabs.; 2 websites; 716 notas; 23 x 16 cm; br.; Editora PUC Minas; & Alameda Casa Editorial; Belo 

Horizonte, MG; 2010; páginas 50 a 80. 
4.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

947 a 963. 

5.  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 24, 27 e 28 a 42. 
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; página 704. 
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 conscienci-

ométricos; 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 24, 46 e 108. 

 

H. M. 
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R E E D U C A Ç Ã O    P A R A    A    P A Z  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reeducação para a paz é o ato ou processo de tornar a educar, ou reedu-

car, através de meios e métodos específicos, capazes de assegurar à consciência melhores níveis 

de autopesquisa e compreensão mais profunda dos princípios evolutivos, contra os belicismos, em 

geral, e a favor da paz entre as conscins. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, edu-

catio; “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (uma criança); nutrir; ama-

mentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu 

no Século XX. O vocábulo paz procede do mesmo idioma Latim, pax, “paz; estado de paz; trata-

do de paz”. Apareceu no Século XII. 

Sinonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão sinonímica da reeducação, dispostas na ordem alfabéti-

ca de 10 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Assistenciologia: auxílio parapedagógico; coadjuvação esclarecedora; cooperação 

para adcons; domesticação mútua; tarefa do esclarecimento. 

02.  Consciencioterapia: deslavagem cerebral; desrepressão; instruções salutares; profi-

laxia das imaturidades; orientações homeostáticas. 

03.  Egocarmologia: autorreverificações do saldo egocármico; exemplarismo; reajuste 

da bússola consciencial; verbação. 

04.  Extrafisicologia: aprendizagem extracorpórea; Curso Intermissivo (CI); desenvolvi-

mento extraescolar; ensino extrafísico; prescrições parapsíquicas; projeção educativa; teledu-

cação. 

05.  Mentalsomatologia: criação de neossinapses; criação de parassinapses; estudo; in-

teligência evolutiva (IE); leitura; linearização do pensamento. 

06.  Parapedagogiologia: auteducação; nova educação; Pedagogia; polimatia; reapren-

dizado; re-ensino; reestruturação pedagógica. 

07.  Parassociologia: integração parassocial; mobilidade social; qualificação convivio-

lógica; reciclagem de valores; reestratificação cultural. 

08.  Pensenologia: didaxia ortopensênica; cultivo do autodiscernimento; reforma da au-

topensenização; reorientações do megafoco. 

09.  Recexologia: mudanças; mutações diárias; recéxis; reciclopensenidade; recin; supe-

ração evolutiva; virada de mesa. 

10.  Serenologia: autorreverificações do saldo holocármico; eutimia autodidata; maxi-

consensualidade adquirida; omnicooperação; sabedoria vivenciada. 

Neologia. As 3 expressões compostas reeducação para a paz pessoal, reeducação para 

a paz grupal e reeducação para a paz coletiva são neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia. Eis 10 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão antonímica da reeducação, dispostas na ordem alfabéti-

ca de 10 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Assistenciologia: acumpliciamento anticosmoético; catequese; doutrinação; iniqui-

dade conviviológica; rivalidade; tacon. 

02.  Consciencioterapia: condicionamento; heteronomia; inculcação; lavagem cerebral; 

omissão deficitária. 

03.  Egocarmologia: autencapsulamento antievolutivo; bifrontismo; egoísmo irremissí-

vel; holobiografia inverificável. 
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04.  Extrafisicologia: descontinuidade do ensino; inconstância projetiva; recesso projeti-

vo; vida trancada. 

05.  Mentalsomatologia: anomia intelectual; apedeutismo; ausência de leitura; desinteli-

gência; desorganização do pensamento; ignorância. 

06.  Parapedagogiologia: antieducação; deseducação; desensino; desinformação; de-

sinstrução; educação formal. 

07.  Parassociologia: defasagem paracultural; desestruturação social; incivilidade; inge-

nuidade; minidissidência; misantropia. 

08.  Pensenologia: alienação; batopensenidade; irreflexão; precipitação; repensenidade; 

rigidez pensênica; teimosia. 

09.  Recexologia: apatia existencial; automimese existencial; estagnação; neofobia; para-

psicose em vida. 

10.  Serenologia: analfabetismo evolutivo; dissensão holocármica; erro policármico; 

pertúrbios; saldo holocármico negativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconvivialidade pacífica. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Reeducação: 

redomesticação mútua. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: a reeducação para a paz; o ato de fazer as pazes com alguém; o perdão entre 

mulheres e homens; a harmonização entre pessoas desavindas; a recomposição da interprisão gru-

pocármica; o consenso para a paz; os lenços brancos; a pomba da paz; o planeta da paz. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Tecnologia: as técnicas para a existência pacífica. 

Voluntariologia: o voluntariado da pacificação cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível dos Recexolo-

gistas. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da paz entre os homens. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio paz local–paz global. 

Crescendologia: o crescendo guerra-paz; o crescendo paz íntima–paz geral. 

Antagonismologia: o antagonismo pacificação / belicismo; o antagonismo cultura da 

não-violência / cultura da violência. 

Politicologia: as políticas públicas antibelicistas; a evoluciocracia. 

Holotecologia: a pacificoteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Harmoniologia; a Conviviologia; a Sociologia; 

a Grupocarmologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Holomaturologia;  

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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o nobelista da paz. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a nobelista da paz. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens 

perdonator; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens 

paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reeducação para a paz pessoal = a da conscin lúcida; reeducação para  

a paz grupal = a do grupo evolutivo; reeducação para a paz coletiva = a da população em geral. 

 

Culturologia: a cultura da paz; a cultura da Harmoniologia. 

 

Taxologia. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 12 categorias ou aspectos específicos da reeducação: 

01.  Reeducação autopensênica: ou mentalsomática; a fórmula da pensenização linear. 

02.  Reeducação comunicativa: a interpessoal; a da dupla evolutiva; a grupal. 

03.  Reeducação consciencial: a mais relevante do Reeducandarium; a vivência. 

04.  Reeducação cosmoética: o fundamento para a convivialidade e a megafraternidade. 

05.  Reeducação cultural: o combate aos tradicionais idiotismos culturais. 

06.  Reeducação evolutiva: em crescendum; a inteligência evolutiva; as autopesquisas. 

07.  Reeducação generalizada: ou geral, coletiva, de todos; a heterorreeducação. 

08.  Reeducação integral: a holossomática; a formal, a autodidata e a parapsíquica. 

09.  Reeducação intraconsciencial: ou da recin; a profunda, do microuniverso pessoal. 

10.  Reeducação pessoal: a reeducação individual potencializa a geral. 

11.  Reeducação planetária: a reciclagem mais abrangente, para bilhões de conscins. 

12.  Reeducação somática: ou corporal; os cuidados profiláticos com o soma. 
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Considerações. Pelos critérios da Holomaturologia, eis, na ordem funcional, 5 conside-

rações interativas e lógicas a respeito da reeducação para a paz: 

1.  Reeducação. Somente conseguimos debelar as tendências humanas para a guerra se 

implantarmos a intensificação da reeducação geral. 

2.  Estudos. A reeducação somente avança mediante a disseminação maior dos estudos, 

pesquisas, leituras e debates esclarecedores. 

3.  Biblioteca. Os estudos somente se expandem a partir da biblioteca, do cosmograma, 

da infoteca e da Internet (midiateca), com debates amplos urbi et orbi. 

4.  Holoteca. Assim sendo, a Holoteca – o almoxarifado do mentalsoma, o megabanco 

de dados, o palácio do conhecimento ou os artefatos do saber – tem papel preponderante nas téc-

nicas da reeducação para a paz. 

5.  Contribuição. A partir daí, qualquer leitor ou leitora pode começar a contribuir de 

imediato, diretamente na reeducação prática para a paz. 

 

Fundamentos. Sob a ótica da Experimentologia, eis, na ordem funcional, 12 fundamen-

tos da autoconsciencialidade cosmoética das vantagens ou efeitos positivos oferecidos, por exem-

plo, pelo ato de doar a biblioteca particular, pessoal, à Holoteca Pública da Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC): 

01.  Megabiblioteca. Os artefatos do saber – dicionários, livros em geral, vídeos educati-

vos, CD-ROMs, DVDs, matérias da Internet, coleções de periódicos –, ao saírem da posse indivi-

dual do internato doméstico da minibiblioteca, alcançam o upgrade da abordagem livre, de todos, 

na instituição pública especializada ou da megabiblioteca. Ali, a coleção particular vai se juntar às 

coleções particulares de muitos outros bibliófilos e amantes da leitura útil. Tal atitude fortalece  

a bibliofilia e o interesse geral pela cultura. 

02.  Bibliologia. As doações de livros ou a disponibilização definitiva dos artefatos do 

saber podem ser feitas a varejo, aos lotes, ou por atacado, com transferência quase total do acer-

vo. Até o miniacervo pessoal, considerado secundário, ao ser inserido no manancial maior do sa-

ber da coletividade adulta, potencializa a ampliação das associações das ideias e cosmovisões das 

conscins, resguardando a Bibliologia. 

03.  Bibliotecosofia. A dispersão de coleções aleatórias amadorísticas – os conhecimen-

tos materializados em objetos – é evitada por intermédio da reunião técnica e profissional dos ar-

tefatos do saber junto ao acervo de pesquisas das dezenas de coleções ou tecas para o grande pú-

blico, expandindo a Bibliognosia (ou Bibliotecosofia) multidisciplinar. 

04.  Bibliografia. Os autores dos livros e os artefatos do saber são colocados adequada-

mente juntos, entre os colegas, os pares, os iguais, nas exposições e consultas interativas sobre-

modo mais amplas da Biblioteca abrangente, enriquecendo as fontes bibliográficas em geral. 

05.  Bibliotecologia. O próprio bibliófilo doador, homem ou mulher, faculta a expansão 

das possibilidades de consultas pessoais e alheias, amplificando os temários e os acervos técnicos, 

privilegiando o controle maior de qualidade das obras úteis no contexto da Bibliotecologia. 

06.  Bibliotáfio. Os artefatos do saber, quando conservados em condições precárias ou 

superlotando os aposentos domésticos, ao serem doados, aliviam o recheio decorativo do lar e en-

riquecem o ambiente especializado de manutenção e utilização, sob especificações modernas, no 

caso, o bibliotáfio ativo, público, para todos os interessados, até com obras em duplicatas. 

07.  Biblioteconomia. O fascínio pelas obras escritas e ideias libertárias da consciência, 

através do ato da doação, é compartilhado com quem não dispôs de meios para adquiri-las e con-

sultá-las, aperfeiçoando, deste modo, a Biblioteconomia. 

08.  Bibliotecnia. A doação catalisa a efervescência cultural na Holoteca, com as visitas 

individuais e grupais, no ambiente técnico, expandido e atualizado, por meio da informatização  

e acessos gratuitos ao referencial científico de maior abertismo consciencial da Bibliotecnia ativa, 

em desenvolvimento. 

09.  Exemplarismo. O doador (ou doadora) dá o exemplo útil da assistência fraterna da 

gratuidade no universo da Mentalsomatologia, libertando os artefatos do saber da prisão pessoal 

para a abertura da liberdade de investigação, nesta Socin ainda supermercantilista. 
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10.  Holotecário. Ao proceder à doação, a pessoa deixa de ser o bibliótafo, o escondedor 

de livros, até raros ou mesmo não lidos, e passa a compor a personalidade do bibliotecônomo, ou 

do holotecário, o estudioso da organização e utilização da Biblioteca ou Holoteca. 

11.  Bibliofilia. Com a doação dos artefatos do saber, o doador, homem ou mulher, evi-

dencia indícios de – pelo menos – 6 trafores da bibliofilia: amplitude autopensênica, formação 

cultural avançada, índice de civilidade, abertismo mentalsomático, consciência do universalismo 

ideológico e razoável análise autocrítica. 

12.  Tares. Assim, a prática da gestação consciencial, com o próprio patrimônio intelec-

tual, estende a tarefa pessoal do esclarecimento (tares) dentro do quadro da consecução da maxi-

proéxis pessoal. 

Neofobia. Os neofóbicos sentem-se felizes na condição de peças de museus. Nunca exis-

tem discordâncias entre o ventríloquo e o respectivo boneco. Não se realiza a recéxis somente no 

fim de semana. O suspiro é a unidade de medida da melancolia intrafísica (melin). 

 

Caminhos. Há especialistas indicando estes 3 caminhos para a cultura de paz, dispostos 

nesta ordem funcional: 

1.  Conscientização. A conscientização das pessoas. 

2.  Organizações. O fortalecimento e a união das organizações civis. 

3.  Estado. Melhorar a natureza do Estado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reeducação para a paz, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

08.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

 

NO  COTEJO  DA  BIBLIOTECA  PARTICULAR  COM 
A  HOLOTECA  PÚBLICA  OCORRE  VERDADEIRO  CRES-
CENDUM  BIBLIOTECA-HOLOTECA,  MENTALSOMÁTICO,  

PERANTE  A  QUALIFICAÇÃO  DA  MAXIPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta tendência positiva para a paz? Sem-

pre? O tempo todo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Amorim, Cristina; Estado fomenta a Guerra, diz Psicólogo; David Adams, Psicólogo Estadunidense; O Es-

tado de S. Paulo; São Paulo, SP; 21.01.05; página A 10. 
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2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2007; páginas 836 a 839. 
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R E E D U C A Ç Ã O    P O S T U R A L    G L O B A L  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reeducação postural global é o método, modo, procedimento ou maneira 

fisioterapêutica de tratar problemas de postura, dores e desarmonias do corpo humano, utilizando 

técnicas manuais específicas, exercícios de alongamento e alinhamento biomecânico, objetivando 

a correção e prevenção de patologias do sistema musculoesquelético. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, educa-

tio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; ama-

mentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu 

no Século XX. O vocábulo postura procede do mesmo idioma Latim, positura, “maneira de man-

ter o corpo, ou compor traços fisionômicos; atitude; maneira, elegância no andar e se comportar; 

modo de pensar; de proceder, posicionamento”. Apareceu no Século XIII. O termo global vem 

igualmente do idioma Latim, globus, “bola; esfera; globo; pelotão; multidão”. Surgiu no Século 

XVI. A palavra global apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  RPG. 2.  Método de fisioterapia postural global. 3.  Estruturação pos-

tural integrada. 4.  Ginástica postural global. 5.  Método terapêutico postural global. 6.  Programa 

de reeducação postural global. 7.  Cinesioterapia global. 

Neologia. As 4 expressões compostas reeducação postural global profilática, reeduca-

ção postural global emergencial, reeducação postural global corretiva e reeducação postural 

global mantenedora são neologismos técnicos da Holossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Autoposturas de endireitamento. 2.  Autotratamento postural. 3.  Fi-

sioterapia convencional. 4.  Microfisioterapia. 5.  Método Mckenzie. 6.  Pilates. 

Estrangeirismologia: o approach fisioterapêutico; o follow-up após o atendimento fisio-

terápico; o workaholism propiciando desorganização dos segmentos corporais; a desatenção ao 

locus minoris resistentiae quanto ao equilíbrio do soma. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego correto da Fisiologia Humana. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relacionado ao tema: – Repensemos 

as desarmonias. 

Coloquiologia. Eis 2 ditos populares relacionados com o tema: coluna vertebral é per-

feita obra de engenharia; sinto-me carregando o mundo nos ombros. 

Citaciologia. Não há duas colunas vertebrais perfeitamente idênticas – nós somos “se-

res patológicos” únicos; to o excesso  e ativi a e, como  e resistivi a e, levar  a um envelhe-

cimento precoce; o corpo é uma rede de músculos interligados e as reações sempre ocorrem em 

cadeias (Philippe Emmanuel Souchard). O ser humano tem à sua disposição uma máquina de 

movimento de design extremamente sofisticado (Ivaldo Bertazzo, 1949–). 

Proverbiologia: – O pecado original biológico, hoje, divide a humanidade em dois tipos 

de pessoas: as que têm problemas de coluna e as que vão ter. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Reeducaciologia Somática; o holopensene pes-

soal da boa postura corporal; o holopensene da reorganização postural; o holopensene de repro-

cessamento holossomático; o holopensene do reequilíbrio somático; os autopensenes; a autopen-

senidade; os somatopensenes; a somatopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

cognopensenes; a cognopensenidade; os interaciopensenes; a interaciopensenidade; os patopense-

nes predispondo distúrbios somáticos; os ortopensenes; a ortopensenidade vencendo e mudando  
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a performance da Fisiologia Humana; as reestruturações pensênicas; a autopensenização interas-

sistencial. 

 

Fatologia: a reeducação postural global; a reorganização do aparelho locomotor e da bi-

omecânica; a proposta terapêutica de reprogramação postural; a reestruturação da arquitetura so-

mática; o reequilíbrio da tonicidade entre os grupos musculares; o desleixo somático; a distorção 

do esquema corporal; o desajustamento postural; a falta de diligência quanto ao sofisticado funci-

onamento do organismo humano; o tratamento de problemas morfológicos, alterações neurofisio-

lógicas, limitações funcionais e lesões osteomusculares; o disciplinamento quanto ao trabalho de 

reeducação das autoposturas viciadas; a resolubilidade quanto à postura ereta; os cuidados profi-

láticos com o soma; a manifestação somática evidenciando os vícios posturais; a preservação do 

capital corporal; a flexibilidade pessoal; as readaptações somáticas, psicomotoras, psicológicas 

decorrente de patologias associadas; o predomínio do subcerébro abdominal sobre a autoconsci-

encialidade; a instabilidade intraconsciencial gerando limitação funcional motora; as consequên-

cias paragenéticas do mau uso do soma; as cicatrizes patológicas; os cacoetes holobiográficos;  

o macrossoma; a individualidade da pessoa expressa pelo padrão de contrações musculares obser-

vadas nos gestos, trejeitos, expressão facial e hábitos corporais viciosos; a megavontade em ação; 

o exame morfológico e radiológico; a assessoria técnica na avaliação radiológica, funcional e es-

tética; a determinação de pontos-destaque e pontos-chave; a escolha de posturas terapêuticas em 

função do diagnóstico; as demonstrações práticas das famílias de posturas para o paciente; as 

posturas terapêuticas com a finalidade de ir do sintoma à causa primária da lesão; a autobservação 

full time visando à autocorreção; o ato terapêutico enquanto momento de autorreflexão; a recupe-

ração das integrações estáticas e dinâmicas promovendo a saúde e o bem-estar; a reconquista do 

equilíbrio entre flexibilidade e potência muscular; a atenção redobrada quanto às mudanças signi-

ficativas inerentes a cada faixa etária humana; a longevidade; a vida moderna provocando o enve-

lhecimento prematuro do envoltório corporal e alterações morfológicas; o excesso de atividade fí-

sica e / ou o vício da hipertrofia muscular (bigorexia / vigorexia) levando à condição de degene-

rescência diminuindo o período natural, pessoal, da vida intrafísica (lifetime); o esporte de alto 

rendimento causando fadigas, contraturas, deformações articulares, dores musculares e / ou pato-

logias somáticas; a falta de autopercepção quanto ao mecanismo de funcionamento somático;  

a reorganização somática a cada nova vida intrafísica; o aprendizado evolutivo em conviver com 

o problema sem contribuir diretamente com a autocura; o abertismo para reconhecer as próprias 

limitações somáticas; o soma enquanto instrumento proexológico insubstituível; a autoconsciên-

cia quanto ao uso adequado do corpo físico nas atividades da vida diária (AVDs); a relevância da 

atividade física em conformidade com a faixa etária e biótipo; o equilíbrio somático; a saúde cor-

poral exigindo autesforços permanentes; o fato de toda retificação corporal ser precedida pelo au-

toconhecimento respectivo; a utilização de certas posturas de tratamento trazerem respostas lógi-

cas aos problemas, atuando como coadjutor do autodesassédio; a renovação e atualização dos co-

nhecimentos específicos sobre o funcionamento do organismo; a reeducação da dinâmica corpo-

ral; o autodomínio somático; a autorreeducação holossomática; a Fisioterapia participando na pro-

moção, tratamento, recuperação da saúde; a autoconsciência da geometria somática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático propiciando bem- 

-estar e equilíbrio somático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal orientando o modus 

operandi do tratamento reeducacional somático; a hipertonicidade causando distúrbios e bloquei-

os bioenergéticos; os exercícios das autoposturas ampliando a paraperceptibilidade; a RPG favo-

recendo o desenvolvimento da autoparapercepções; a autoconscientização holossomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo RPGista–amparador extrafísico técnico de função; o si-

nergismo assistente-assistido; o sinergismo (fisiológico das vértebras) cervicais-torácicas-lomba-

res-sacrais-coccígenas; o sinergismo biomecânico dos músculos; o sinergismo anatômico verte-
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bras-articulações-ligamentos-músculos; o sinergismo (do bom posicionamento) coluna verte-

bral–quadril–joelhos–pés; o sinergismo fisioterapeuta-conscienciômetra-consciencioterapeuta. 

Principiologia: o princípio da individualidade; o princípio da causalidade; o princípio 

da globalidade; os princípios do equilíbrio e conforto; o princípio da saúde; o princípio da von-

tade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio autossuperador de acrescentar di-

ariamente melhorias nos autodesempenhos; o princípio da autoconvivência. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo os cuidados quanto às 

atividades cotidianas; o Código de Ética de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; o código pesso-

al vigente (CPV). 

Teoriologia: a teoria do campo fechado; a teoria do como e quando fazer; a teoria  

e a prática da existência humana sadia; a teoria das relações interconscienciais; a teoria da au-

toconscientização multidimensional (AM). 

Tecnologia: a técnica da RPG; as técnicas da Fisioterapia Manipulativa; as técnicas de 

flexibilidade; a técnica dos hábitos saudáveis e rotinas úteis preservando o soma; as técnicas de 

reeducação de vícios posturais; a técnica da desassimilação simpática (desassim) das energias 

gravitantes; as técnicas de profilaxia; a técnica das prioridades evolutivas pessoais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vi-

bracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laborató-

rio conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o la-

boratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o la-

boratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Anatomistas; o Colégio Invisível dos Fisiologis-

tas; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisí-

vel da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Te-

nepessologia. 

Efeitologia: os efeitos deletérios decorrentes da má postura; o peso na coluna lombar 

enquanto efeito da hiperlordose, formando o círculo vicioso de dor e antiesteticidade; o efeito hi-

pertônico de a retração de 1 músculo levar à retração de 1 conjunto de músculos; o efeito das 

emoções na postura corporal; o efeito de a postura de alongamento propiciar o estiramento das 

cadeias musculares encurtadas; o efeito positivo da reeducação de hábitos pensênicos; os efeitos 

da RPG na conscientização corporal; o efeito da saúde física sobre a mentalsomaticidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos somáticos sadios; as 

neossinapses adquiridas pelo programa de reeducação postural global; a implantação dos funda-

mentos da RPG proporcionando a reestruturação das sinapses e parassinapses. 

Ciclologia: o ciclo expansão-retração; o ciclo tensões-dores; o ciclo sintoma-tratamen-

to-reequilíbrio; o ciclo patológico lesão-dor-compensação-retração; o ciclo (técnico) contração- 

-relaxamento-contração; o ciclo consulta-investigação-diagnóstico-prognóstico-tratamento-ori-

entação-reavaliação-alta; o ciclo assim-desassim. 

Enumerologia: a postura terapêutica; a postura de alongamento; a postura alinhada;  

a postura ereta; a postura corporal; a postura mental; a postura consciencial homeostática. 

Binomiologia: o binômio encurtamento-alongamento; o binômio contratibilidade-elasti-

cidade; o binômio postura alinhada–postura desalinhada; o binômio causa-consequência; o bi-

nômio Fisiologia-Fisiopatologia; o binômio profissional de saúde somática–conscienciômetra. 

Interaciologia: a interação forma-ação-função; a interação atividade contrátil agonis-

ta–atividade contrátil antagonista; a interação má postura–ação da gravidade provocando sérios 

problemas no arcabouço somático; a interação evolução consciencial–interassistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo (dinâmico) trabalho de alongamento–relaxamento. 

Trinomiologia: o trinômio esforço-tensão-fadiga; o trinômio frequência-intensidade- 

-duração; o trinômio natural escoliose-cifose-lordose; o trinômio nosográfico cervicalgias-dor-

salgias-lombalgias; o trinômio Anatomia-Biomecânica-Cinesiologia; o trinômio vontade-prudên-

cia-constância. 
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Polinomiologia: o polinômio fadiga–má postura–rigidez–dor; o polinômio homeostático 

flexibilidade-agilidade-força-beleza; o polinômio inteligência–senso de observação–competência 

biomecânica–sensibilidade; o polinômio Fisiologia-Parafisiologia-Afisiologia-Conscienciologia; 

o polinômio das especialidades Fisioterapia-Conscienciometria-Consciencioterapia-Proexolo-

gia. 

Antagonismologia: o antagonismo função estática / função dinâmica; o antagonismo 

músculos da estática, mais aptos para resistir ao alongamento / músculos da dinâmica, mais ap-

tos para fazer o movimento; o antagonismo contração concêntrica / contração excêntrica; o an-

tagonismo contração / relaxação; o antagonismo alongamento passivo / alongamento ativo;  

o antagonismo cadeia muscular anterior / cadeia muscular posterior; o antagonismo hipotrofia  

/ hipertrofia; o antagonismo boa postura / má postura. 

Paradoxologia: o paradoxo de o músculo rígido ser músculo fraco; o paradoxo do mús-

culo iliopsoas; o paradoxo de a bidissociação cintura escapular–cintura pélvica proporcionar 

equilíbrio na deambulação. 

Politicologia: as políticas públicas para a promoção da saúde da população, incluindo  

a reeducação corporal; a conscienciocracia; a assistenciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da Biologia Humana; as leis da 

Morfologia; as leis da Fisiologia Humana e da Parafisiologia; as leis da Biomecânica; as leis da 

Intrafisicologia; a lei da gravidade afetando a postura e deformando a coluna vertebral; a lei da 

interdependência; a lei da interassistencialidade consciencial. 

Filiologia: a assistenciofilia; a posturofilia; a reeducaciofilia; a conviviofilia; a intrafisi-

cofilia; a energofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a somatofobia; a disciplinofobia; a dismorfofobia. 

Sindromologia: a síndrome esforço-tensão-fadiga; a síndrome do ombro doloroso;  

a síndrome do túnel carpiano; a síndrome do piriforme; as síndromes posturais; as síndromes ál-

gicas; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania da atividade física sem orientação especializada; a mania do salto 

alto feminino, provocando disfunções corporais pelo deslocamento do centro da gravidade. 

Mitologia: o mito de o encaixa quadril atenuar a curvatura lombar levando à posição 

anatômica mais cômoda; o mito de superar desafios sem autesforços. 

Holotecologia: a somatoteca; a macrossomatoteca; antissomatoteca; anatomoteca; 

a psicopatoteca; a geneticoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a cognoteca; a conscienciote-

ca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Reeducaciologia; a Fisiologia; a Fisiopato-

logia; a Cinesiologia; a Somatologia; a Energossomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsoma-

tologia; a Intrafisicologia; a Ergonomia; a Recexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin pré-serenona vulgar; a isca humana in-

consciente; a isca humana lúcida; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista; o Ser Serenão. 

 

Masculinologia: o paciente; o evoluciente; o fisioterapeuta; o rpgista; o terapeuta; o pro-

fissional de saúde; o fisiatra; o reeducador corporal; o reeducando; o cinesioterapeuta; o ciente;  

o ortopedista; o traumatologista; o neurologista; o cirurgião; o pesquisador; o tertuliano; o verbe-

tógrafo; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a paciente; a evoluciente; a fisioterapeuta; a rpgista; a terapeuta; a pro-

fissional de saúde; a fisiatra; a reeducadora corporal; a reeducanda; a cinesioterapeuta; a ciente;  

a ortopedista; a traumatologista; a neurologista; a cirurgiã; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetó-

grafa; a voluntária; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo erectus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo sapiens illuci-

dus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens negligens;o Homo 

sapiens intrassomaticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sa-

piens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reeducação postural global profilática = o método adstrito às medidas 

preventivas de patologias posturais; reeducação postural global emergencial = o método adstrito  

à minoração do quadro álgico; reeducação postural global corretiva = o método adstrito ao reajus-

tamento postural; reeducação postural global mantenedora = o método adstrito à manutenção da 

postura corporal alinhada. 

 

Culturologia: a cultura da Profilaxia; a cultura da Reeducação corporal; a cultura da 

Somatologia autoconsciente; os conflitos culturais a partir do próprio corpo humano. 

 

Propositor. O método da reeducação postural global (RPG) foi criado pelo Fisiotera-

peuta Francês Philippe Emmanuel Souchard (França, 1980). Baseia-se na teoria do campo fecha-

do, no qual o ser humano para conseguir permanecer em pé, andar, correr e realizar os movimen-

tos diários depende da harmonia das cadeias musculares. 

 

Desequilibriologia. Segundo a Holossomatologia, os desequilíbrios posturais podem ser 

classificados em 3 tipos: mecânicos, orgânicos e emocionais. 

 

Avaliação. Atinente à Fisioterapia, eis, em ordem alfabética, 3 planos de observação pa-

ra o exame minucioso ou investigação exaustiva da pessoa, durante a anamnese funcional: 

1.  Vista frontal. A posição da cabeça, alinhamento dos pontos entre os olhos, queixo, 

altura dos ombros, clavícula, esterno, linha umbilical, linha do quadril (crista ilíaca), área púbica, 

joelhos, maléolos e pés. 

2.  Vista lateral. Curvatura do pescoço, curvatura da coluna vertebral, joelho. 

3.  Vista posterior. Coluna cervical, torácica e lombar, linha dos ombros, tipo de escá-

pulas, triângulo de Tales, região poplítea e pés. 

 

Diagnosticologia. Elabora-se o diagnóstico cinesiológico funcional, a partir da identida-

de da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcio-

nal e exame da cinesia, da funcionalidade e do sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas. 

 

Causologia. Sob a ótica da Fisiopatologia, os erros posturais ou as más posturas podem 

levar, por exemplo, a 3 tipos de problemas morfológicos na coluna vertebral, listados em ordem 

alfabética: 

1.  Escoliose. Acentuada curvatura lateral, podendo ser em “S” ou em “C”. 

2.  Hipercifose dorsal (gibosidade; corcunda). Acentuada curvatura (aumento da conve-

xidade) na região torácica. 

3.  Hiperlordose. Acentuada curvatura (aumento da concavidade) na região lombar. 

 

Fatores. Sob a ótica da Intrafisicologia, qualquer pessoa, não importa qual seja a ativi-

dade, está exposta a múltiplos fatores desencadeadores de patologias somáticas. Eis, em ordem al-

fabética, por exemplo, 10 casos extraídos de pesquisa cosmogramológica informando sobre cau-

sas de alterações no sistema musculoesquelético, nas quais a RPG pode contribuir no processo da 

remissão e / ou autocura: 

01. Chicote. Lesão cervical por efeito chicote em acidente de carro pode causar limita-

ção funcional. 
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02. Desadaptação ergonômica. Móveis e equipamento de trabalho sem as característi-

cas ergonômicas apropriadas ao somatótipo podem causar desequilíbrios e disfunções somáticas. 

03. Desvios. Hiperlordose pode causar alteração da biomecânica da coluna vertebral. 

04. Doenças degenerativas / inflamatórias. Artrite, artrose, osteoartrose, estenose, es-

pondilite, espondilose podem causar sérios problemas de deformidades e dores. 

05. Estresse. Ritmo acelerado do cotidiano podem causar tensões neuromusculares, en-

curtamentos musculares e alterações de humor. 

06. Incorreção postural. Posicionamento incorreto durante atividades, gestação, obesi-

dade podem causar mudanças funcionais, estruturais ou alterações morfológicas. 

07. LER. Lesão por esforço repetitivo ou DORT (doenças osteomusculares relacionadas 

ao trabalho) são as principais causas do absenteísmo no trabalho, devido à limitação funcional. 

08. Mochila. Excesso de peso da mochila nas costas dos jovens, aliado a má respiração, 

podem causar problemas nos ligamentos, alterações posturais. 

09. Sedentarismo. Estilo de vida cada vez mais sedentário pode causar desordem e de-

salinhamentos posturais. 

10. Trabalho pesado. Profissão braçal pode causar distensões, retrações, contraturas 

musculares. 

 

Síntese. A boa postura não é só a maneira de diminuir a dor e melhorar os movimentos, 

mas fazer a pessoa sentir-se melhor, empertigar-se e ver o mundo por outros ângulos. 

 

Reeducaciologia. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 8 recomendações ou orienta-

ções quanto à promoção, prevenção e manutenção do equilíbrio do corpo em prol da saúde holos-

somática: 

1.  Equilíbrio corporal. Manter o peso adequado e a tonicidade muscular com ativida-

des físicas sadias e regulares. 

2.  Leveza. Movimentar-se de maneira correta, a fim de evitar dores e sobrecargas des-

necessárias ao corpo. 

3.  Limite. Respeitar o limite somático estando atento aos avisos do corpo. 

4.  Pausa. Fazer pausas ao ficar muito tempo em determinada posição (bipedestação, 

sentado ou deitado). 

5.  Porte. Manter a coluna ereta, a cabeça alta, queixo firme para frente, ombros para 

trás, peito aberto e a musculatura abdominal contraída para melhorar o equilíbrio. 

6.  Posição de dormir. Deitar em decúbito lateral com os joelhos semiflexionados em 

aproximadamente 90 graus. A cabeça apoiada em travesseiro com altura aproximada do ombro  

e o tronco alinhado na mesma linha do quadril. 

7.  Posição de sentar. Usar cadeira com suporte firme para a região lombar, ocupando 

todo o espaço do assento e usar apoio para os pés, evitando deixar os membros inferiores pen-

dentes. 

8.  Técnica. Levantar objetos com técnicas apropriadas em todos os contextos da AVDs. 

 

Benefícios. No universo da Somatologia, eis, em ordem alfabética, 13 exemplos de bene-

fícios resultantes da RPG, amenizando os diversos fatores, internos e externos indutores à desor-

dem motora e desajuste do encadeamento dos movimentos do corpo humano: 

01. Ânimo. Melhora a capacidade respiratória e funcional do organismo. 

02. Autestima. Oferece bons resultados às disfunções posturais, sem sofrimento. 

03. Autoconsciência corporal. Resgata o autocuidado, responsabilização quanto aos 

próprios problemas. 

04. Autopercepção. Amplia a autopercepção do esquema corporal. 

05. Bem-estar. Promove a melhoria da qualidade de vida, bem-estar. 

06. Desempenho. Melhora o desempenho nas atividades da vida diária. 

07. Esbelteza. Recupera a plasticidade melhorando a estética corporal. 

08. Fortalecimento muscular. Melhora do alongamento e fortalecimento muscular. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19280 

09. Harmonia corporal. Recupera a funcionalidade dos movimentos tornando-os mais 

integrados, harmoniosos, perceptíveis e conscientes. 

10. Normalização física. Ajuda na resolução e recuperação de deformidades estrutu-

rais. 

11. Redução de dor. Propicia alívio, redução ou eliminação de dores agudas. 

12. Relaxamento. Promove relaxamento interrompendo o ciclo tensões e dores. 

13. Saúde postural. Corrige posturas inadequadas mantidas evitando as dores. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Profissionologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética  

9 aspectos ou características da RPG: 

1.  Conduta. O alongamento muscular como conduta terapêutica. 

2.  Cosmovisão. O tratamento do indivíduo de modo integral, procurando estabelecer 

conexão entre o sintoma e a causa do problema. 

3.  Follow up. A orientação da prática de algumas autoposturas, ao término do trata-

mento. 

4.  Know-how. O trabalho exigindo atenção à minúcia, precisão, tempo, paciência e dedi-

cação do terapeuta. 

5.  Paciente. O tratamento realizado com a participação ativa do paciente. 

6.  Práxis. A atuação mediante a devolução dos espaços articulares, através de posturas 

de alongamento progressivo, recolocando na posição mais anatômica possível. 

7.  Proficiência. A postura do terapeuta devendo suscitar confiança e competência. 

8.  Reeducação. A coordenação, orientação e supervisão das autoposturas pelo fisiotera-

peuta. 

9.  Tratamento. O estabelecimento do programa terapêutico fazendo as adequações ne-

cessárias. 

 

Terapeuticologia. No universo da Reeducaciologia, eis, em ordem alfabética, por exem-

plos, 7 condições referentes à terapêutica: 

1.  Ação. Exercitar os músculos da dinâmica em contrações concêntricas com finalidade 

de reforçá-los e os músculos da estática em alongamento para estirá-los. 

2.  Adequação. Corrigir os erros posturais prestando atenção (autopercepção) quanto  

à Fisiologia natural do corpo humano. 

3.  Aptidão. Desenvolver habilidades específicas para tornar-se terapeuta de si mesmo. 

4.  Autoconsciência. Estar cônscio quanto à funcionalidade somática procurando priori-

zar posturas corretas, adequadas ao contexto onde se encontra naquele momento evolutivo. 

5.  Autocorreção. Erguer o peito e a cabeça, os ombros voltam à posição apropriada sem 

estressar os músculos do pescoço, nuca e das costas. 

6.  Comprometimento. Pensar seriamente sobre as próprias questões posturais e com-

prometer-se com o tratamento. 

7.  Continuísmo. Continuar praticando autoposturas corretas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reeducação postural global, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

02.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

03.  Autoconscientização  somática:  Autopercepciologia;  Neutro. 

04.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

05.  Coluna  vertebral:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Falência  parcial  dos  órgãos:  Somatologia;  Neutro. 
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07.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

08.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Leviandade  somática:  Antiproexologia;  Nosográfico. 

10.  Lição  recicladora:  Seriexologia;  Neutro. 

11.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

12.  Percepção  de  auteficácia  consciencioterápica:  Autoconsciencioterapia;  Neutro. 

13.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  REEDUCAÇÃO  POSTURAL  GLOBAL  (RPG)  FAVORECE  

A  COMPREENSÃO  DOS  MECANISMOS  FISIOPATOLÓGICOS,  
PROPICIANDO  À  CONSCIN  LÚCIDA  O  DESENVOLVIMENTO  

DA  AUTOCONSCIENTIZAÇÃO  HOLOSSOMÁTICA  EFICAZ. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece e / ou emprega a técnica da reeducação 

postural global? Mantém a integridade autoconsciente do soma em prol da consecução da proéxis 

pessoal e grupal? 
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R E E D U C A Ç Ã O    R E C Í P R O C A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reeducação recíproca é o ato ou efeito de a consciência instruir-se mu-

tuamente por meio do exemplarismo individual e grupal, envolvendo troca, intercâmbio, estimu-

lação, ressonância, alternância e revezamento de experiências multiexistenciais durante o conví-

vio com diferentes níveis evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, edu-

catio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (uma criança); nutrir; ama-

mentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu 

no Século XX. O vocábulo recíproco procede do idioma Latim reciprocus, “que vai e vem; alter-

nativo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Estimulação educativa recíproca. 02.  Ressonância mútua da reedu-

cação. 03.  Reverberação autotransformadora. 04.  Convívio reeducaciológico. 05.  Educação de 

mão dupla. 06.  Reeducação interconsciencial. 07.  Reorientação mútua. 08.  Interaprendizagem 

evolutiva. 09.  Automutação coletiva. 10.  Atualização mútua; revitalização recíproca. 

Neologia. As duas expressões compostas reeducação recíproca ressomática e reeduca-

ção recíproca intermissiva são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Antieducação recíproca. 2.  Deseducação. 3.  Heterocobrança mútua. 

4.  Autismo social. 

Estrangeirismologia: a mutual rehabilitation; o upgrade grupal; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade sadia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Reeducar  

é exemplificar. 

Citaciologia. Eis citação de Thomas Edison (1847–1931), pertinente ao tema: – Até pa-

rarmos de prejudicar todos os outros seres do planeta, nós continuaremos selvagens. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reeducação; os didactopensenes; a didactopen-

senidade; os anciropensenes; a anciropensenidade; os zimopensenes; a zimopensenidade; os ne-

xopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os doxopensenes; a doxo-

pensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os 

reciclopensenes; a reciclopensenidade; a reciprocidade na retilinearização pensênica; o ambiente 

educacional com holopensene terapêutico; o holopensene reeducacional das Tertúlias Conscien-

ciológicas. 

 

Fatologia: a reeducação recíproca; a vida intrafísica dinamizadora da reeducação mútua; 

a influência social; a autorreeducação intraconsciencial funcionando ao modo de espelho para ou-

tras consciências; o avanço reeducativo recíproco do autor e revisor; a coativação mútua dos atri-

butos mentais do discente e docente durante cursos e debates; as itinerâncias docentes tarísticas;  

a reciprocidade reeducativa durante o convívio temporário em cursos de imersão; o desassédio 

mútuo; a dissecção reeducativa recíproca no Curso Conscin-Cobaia Voluntária da CONSCIUS;  

a aprendizagem mútua durante acareações; as concessões bilaterais gerando reaprendizados; a re-

cin conjunta; a intercooperação; a diminuição das defesas nas interrelações possibilitando reedu-

cação recíproca; a carência de reeducação evolutiva; a defesa excessiva da autoimagem dificul-

tando a interação prolífica entre conscins e consciexes; a Associação Internacional de Parapeda-
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gogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); a Comunidade Conscienciológica Cos-

moética Internacional (CCCI). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aprendizagem 

recíproca entre conscins e consciexes amparadoras e arrimadas; o convívio com amparadores po-

tencializando a autorreeducabilidade; o entrosamento entre o docente e o corpo paradiscente; os 

insights recebidos antes, durante e após as aulas conscienciológicas; a autorreeducabilidade de-

corrente da projeção vexaminosa; as visitas projetivas às comunexes avançadas; a reurbex possi-

bilitando a reeducação mútua; o convívio entre companhias intra e extrafísicas patológicas sendo  

o indicador da presença de erros; o convívio entre companhias intra e extrafísicas sadias evidenci-

ando atuações exitosas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reeducabilidade pessoal–reeducabilidade grupal; o si-

nergismo reeducador-reeducando; o sinergismo autodidatismo-heterodidatismo; o sinergismo 

aula conscienciológica intrafísica–heteroconscientização extrafísica; o sinergismo do entrosa-

mento reeducativo amparador-tenepessista. 

Principiologia: o princípio da admiração-discordância otimizando a convivialidade; 

o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da descrença embasando a reeducação recí-

proca dos cognopolitas; o princípio da convivialidade sadia qualificando a aplicação da interas-

sistência reeducativa; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) potencializando a reeducação 

mútua; o princípio da semperaprendência enriquecendo a autodidaxia com vistas à reeducação 

coletiva; o princípio das trocas produtivas interníveis evolutivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) imprimindo lisura ao convívio in-

terconsciencial. 

Teoriologia: as teorias da reeducação consciencial; a teoria da domesticação mútua. 

Tecnologia: as técnicas tarísticas da reeducação recíproca; a técnica da reeducação 

mútua continuada; a técnica da reciprocidade interassistencial; as técnicas de reeducação mútua 

dos duplistas buscando a harmonização do convívio; as técnicas de reeducação recíproca obser-

vadas entre docente e discente; as técnicas peculiares de reeducação de hábitos e rotinas saudá-

veis melhorando a convivialidade; a Paratecnologia da reeducação consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado dedicado à reeducação tarística recíproca; o paravo-

luntariado no trabalho da reeducação planetária. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia;  

o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico Tertuliari-

um; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da 

Conviviologia Evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapedagogos; o Colégio Invisível dos Convivió-

logos; o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio In-

visível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Sociolo-

gia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Evolução Consciencial. 

Efeitologia: os efeitos da autorreeducação na convivência grupocármica; os efeitos da 

reeducação intraconsciencial através do convívio; os efeitos potencializadores da reeducação in-

dividual reverberando na renovação grupal; os efeitos da ressonância do exemplarismo cosmoé-

tico na vida intrafísica; os efeitos da reeducação pessoal influenciando na interação professor- 

-aluno; o efeito halo da reeducação individual no círculo de relações profissionais; os efeitos di-

versificados da convivialidade entre os seres vivos. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes do efeito exemplificador interassisten-

cial do convívio interníveis hierárquicos da Escala Evolutiva das Consciências. 

Ciclologia: o ciclo de reeducação mútua das condutas pessoais; o ciclo de reeducação 

coletiva da interassistencialidade; o ciclo do espelhamento recíproco nos autenfrentamentos e re-
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ciclagens intraconscienciais; o ciclo encontros-desencontros-reencontros permitindo a reeduca-

ção recíproca continuada; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) qualificando a reeducação mú-

tua; a reeducação recíproca favorecendo o ciclo de heterodespertamentos proexológicos. 

Enumerologia: a reeducação somática recíproca; a reeducação mesológica recíproca;  

a reeducação conviviológica recíproca; a reeducação bioenergética recíproca; a reeducação psi-

cossomática recíproca; a reeducação mentalsomática recíproca; a reeducação interassistencial 

recíproca; a reeducação multidimensional recíproca. 

Binomiologia: o binômio aprendizagem-reeducação; o binômio autorreeducação-hete-

rorreeducação; o binômio exemplarismo pessoal–reeducação consciencial; o binômio reeduca-

ção individual–reeducação coletiva; o binômio reeducação recíproca–domesticação mútua; o bi-

nômio autenfrentamento contínuo–reverberação das autorrecins; o binômio proexológico recebi-

mento-retribuição aplicado à reeducação recíproca. 

Interaciologia: a interação mãe-filho; a interação professor-cobaia–aluno-cobaia; a in-

teração consciencioterapeuta-evoluciente; a interação empregador-empregado; a interação simi-

litudes-disparidades na reeducação mútua; a interação fitoenergia-energossoma na reeducação 

bioenergética da conscin; a interação zooconviviológica promovendo reeducações recíprocas. 

Crescendologia: o crescendo autoviragem real–exemplarismo proéxico; o crescendo 

convívio intrafísico reeducativo–paraconvívio edificante. 

Trinomiologia: o trinômio reeducar-aprimorar-partilhar; o trinômio mãe-filho-família; 

o trinômio dependência-independência-interdependência. 

Antagonismologia: o antagonismo convívio presencial / convívio online nas redes soci-

ais; o antagonismo videogame / vida social; o antagonismo esquiva interrelacional / reeducação 

recíproca; o antagonismo imitações interpessoais evolutivas / imitações interpessoais estagnantes. 

Politicologia: as políticas reeducativas da tares; as políticas de inclusão social. 

Legislogia: a lei da reeducação evolutiva aplicada nas interações conscienciais cotidianas. 

Filiologia: a reeducaciofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a recexofilia; a recinofi-

lia; a verbaciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a conviviofobia. 

Sindromologia: a indiferença ao feedback reeducativo na síndrome da apriorismose. 

Holotecologia: a recexoteca; a recicloteca; a criticoteca; a traforoteca; a consciencio-

teca; a reurbanoteca; a maxiproexoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Interaciologia; a Duplologia; 

a Grupocarmologia; a Reeducaciologia; a Matesiologia; a Parapedagogiologia; a Verbaciologia;  

a Interassistenciologia; a Seriexologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a consciência mentalsomática; a consciência raríssima; a personalidade fo-

ra-de-série; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o reeducador; o tenepessista; o evoluciente; o homem reflexivo; o am-

parador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o exemplarista; o experimenta-

dor; o pesquisador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;  

o ofiexista; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscien-

cioterapeuta; o evoluciente; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexis-

ta; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciólogo; o parapercepciologista; o projetor 

consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o toca-

dor de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a reeducadora; a tenepessista; a evoluciente; a mulher reflexiva; a ampa-

radora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a exemplarista; a experimenta-
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dora; a pesquisadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; 

a ofiexista; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencio-

terapeuta; a evoluciente; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a parapercepciologista; a projetora 

consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a toca-

dora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens reurbanisatus; 

o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reeducação recíproca ressomática = a reaprendizagem mútua através do 

convívio harmonioso no âmbito familiar; reeducação recíproca intermissiva = a reaprendizagem 

mútua através do convívio produtivo entre o corpo discente e o paracorpo docente dos Cursos In-

termissivos (CIs). 

 

Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; a cultura da Conviviologia; a cultura da 

Evoluciologia; a cultura da convivência sadia. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 12 tipos 

de convívio, não excludentes, capazes de propiciar reeducação recíproca: 

01.  Convívio afetivo: a reeducação emocional mútua. 

02.  Convívio assistencial: a prática interassistencial da doação sem espera de retorno. 

03.  Convívio compulsório: a libertação de vinculações interpresidiárias. 

04.  Convívio cordial: a diplomacia nas interrelações cotidianas. 

05.  Convívio cosmoético: a exemplificação da incorruptibilidade nas condutas interpes-

soais. 

06.  Convívio dialógico: a intercomunicação e aprendizado do respeito recíproco. 

07.  Convívio duplista: as interinfluências benignas para a vivência inicial da megafra-

ternidade. 

08.  Convívio estudantil: a interaprendizagem do cultivo das amizades. 

09.  Convívio incômodo: as oportunidades de renovações interpessoais progressivas. 

10.  Convívio interétnico: as especificidades socioculturais reeducativas. 

11.  Convívio mentalsomático: o intercâmbio de verpons. 

12.  Convívio social: a interconexão de experiências a partir da sociabilidade pró-evolu-

tiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reeducação recíproca, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Aula  terapêutica:  Taristicologia;  Homeostático. 

04.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

05.  Binômio  resiliência-exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Ensino:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Esclarecimento  interpares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Exigência  da  vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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09.  Megatarefa  final:  Megagesconologia;  Homeostático. 

10.  Musa  científica:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Reeducação  social:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

13.  Relação  interconsciencial:  Paraconviviologia;  Neutro. 

14.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Subumano-terapeuta:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  REEDUCAÇÃO  RECÍPROCA  ENVOLVE  PRIORITARIAMEN-
TE  O  EXEMPLARISMO  COSMOÉTICO  TEÁTICO  DA  CONS-

CIÊNCIA  PREDISPOSTA  AO  ESCLARECIMENTO  EVOLUTIVO  

INTERPARES  DECORRENTE  DA  CONVIVIALIDADE  MADURA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é autoconsciente quanto ao estímulo do princí-

pio da interação conviviológica sadia na reeducação recíproca? Quais proveitos evolutivos já ob-

teve na educação de mão dupla até o momento? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  

1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 836 a 840. 

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 491 a 496. 

 

D. R. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19288 

R E E D U C A Ç Ã O    S O C I A L  
( RE E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reeducação social é a reorientação geral da Socin, ainda patológica, por 

meio do exemplarismo pessoal e grupal, empregando as informações evolutivas prioritárias, de-

mocráticas, sem doutrinações nem exclusões. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo educação deriva também do idioma Latim, edu-

catio, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de educare, “criar (alguma criança); nutrir; ama-

mentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”. Apareceu no Século XVII. A palavra reeducação surgiu 

no Século XX. O vocábulo social procede do mesmo idioma Latim, socialis, “relativo aos alia-

dos; de aliado; feito para a sociedade; social; sociável; nupcial; conjugal”. Apareceu no Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Reeducação coletiva. 2.  Reeducação comunitária. 3.  Reorientação 

social. 4.  Reorientação coletiva. 5.  Ressocialização cosmoética. 6.  Sociabilidade mais ampla.  

7.  Ação ética e socialmente louvável. 8.  Acerto moral ou ético. 

Neologia. As duas expressões compostas reeducação social grupal e reeducação social 

coletiva são neologismos técnicos da Reeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Antieducação social. 2.  Deseducação social. 3.  Insociabilidade. 

Estrangeirismologia: o social background; as good manners. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à sociabilidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Toda cons-

ciência evolui. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da sociabilidade; as pressões holopensênicas; os 

lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autorreeducação da autopensenidade. 

 

Fatologia: a reeducação social; a autorreeducação intraconsciencial; o disciplinamento 

das tendências instintivas; o anulamento do porão consciencial; a reeducação emocional; a reedu-

cação intelectual; as reestruturações pedagógicas; a reeducação social quanto aos crimes; o delito; 

a ação ética e socialmente condenável; o ato nocivo à Socin; a falta moral ou ética; a infração ne-

fasta; a malfeitoria; o dano efetivo a outrem; a felonia; a iniquidade; a difamação; a injúria;  

a ofensa; o ultraje; o delito de lesa-humanidade; a  malversação; a omissão deficitária; o compor-

tamento anômalo; o mau procedimento; a violação culposa; a delinquência juvenil; as interven-

ções judiciais; as punições pedagógicas; os esclarecimentos coletivos; as reinclusões sociais;  

a desmarginalização; a reeducação e profissionalização dos detentos; a reeducação geral no uni-

verso das polícias; a reeducação social quanto às drogas; a droga como substância ou produto per-

nicioso capaz de levar à dependência química ou à intoxicação orgânica; o tóxico; o veneno;  

o alucinógeno; o entorpecente; o estupefaciente; o narcótico; o medicamento maligno; a substân-

cia nociva; a arma bioquímica; o fármaco enlouquecedor; o produto químico; a beberagem;  

a substância criminalizada; o álcool; a cocaína; o crack; a heroína; o LSD; a ayahuasca; a maconha; 

a merla; os anabolizantes; o combate aos governos paralelos regionais (urbanos, metropolitanos, 

megalopolitanos); o combate ao governo paralelo amplo (geral, federal, nacional); o autoconheci-

mento consegue diminuir a autocorrupção; o fato de toda retificação pessoal ser precedida pelo 

autoconhecimento respectivo; a civilidade; a urbanidade. 
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Parafatologia: a reeducação energética; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; a ressocialização requerida a cada nova vida intrafísica; a reeducação parapsíquica pes-

soal e grupal; a Paraeducação Paraperceptiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do grupo evolutivo; o sinergismo reeducador-reedu-

cando. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivia-

lidade sadia; o princípio da auteducação evolutiva. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica hospitalar de desintoxicação. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial como sendo a volta à escola. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciote-

rapeutas; o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; o Colégio Invisível dos Grupocarmologistas;  

o Colégio Invisível dos Recexologistas. 

Efeitologia: os efeitos danosos da educação defeituosa ou lacunada; os efeitos devasta-

dores das drogas sobre as novas gerações; os efeitos mortíferos da leniência quanto ao contra-

bando de armas. 

Ciclologia: o ciclo de reeducação autodidática das condutas pessoais. 

Binomiologia: o binômio exterminador drogas-armas. 

Interaciologia: a interação educação familiar–educação social. 

Trinomiologia: o explosivo trinômio drogas-crimes-guerras sempre a se instalar por in-

termédio dos tóxicos e da marginalidade, hoje, notadamente, atuando sobre o trinômio pré-ado-

lescência–adolescência–pós-adolescência delinquente. 

Polinomiologia: o polinômio avisar-instruir-treinar-habilitar. 

Antagonismologia: o antagonismo reeducação social / indústria da educação. 

Politicologia: a política institucional da educação pública; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis em geral; o crime como transgressão imputável da lei penal por dolo 

ou culpa, ação, omissão ou ato antijurídico típico; a violação da Lei; a pseudolei valendo apenas 

para alguns. 

Filiologia: a sociofilia. 

Maniologia: a toxicomania juvenil. 

Mitologia: o combate aos megamitos belicistas e farmacológicos. 

Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a pacificoteca; a cosmoeticoteca; a evolu-

cioteca; a prioroteca; a pedagogoteca. 

Interdisciplinologia: a Reeducaciologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Paradireito-

logia; a Civilizaciologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Parapedagogiologia; a Didactologia;  

a Mentalsomatologia; a Experimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as consciênçulas; as consréus ressomadas; as consbéis; as conscins bara-

trosféricas; as conscins eletronóticas; as iscas humanas inconscientes; os seres interassistenciais. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o bem-criado; o bem-educado; o cavalheiro; o ci-

vilizado; o classudo; o cortês; o instruído; o esclarecido; o legislador; o magistrado; o educador 

social. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a bem-criada; a bem-educada; a dama; a civiliza-

da; a classuda; a cortês; a instruída; a esclarecida; a legisladora; a magistrada; a educadora social. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19290 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens 

gregarius; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens paedagogus;  

o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens democraticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reeducação social grupal = a aplicada em grupo ou instituição específica; 

reeducação social coletiva = a aplicada em toda a população do Estado Moderno. 

 

Culturologia: a cultura da Civilizaciologia; a cultura brasileira da impunidade; a cultu-

ra da incultura. 

 

Realidades. Dentre as realidades básicas a serem abordadas na reeducação social ampla, 

duas se sobressaem pela belicosidade mortífera: os crimes e as drogas. 

 

Aproximações. Segundo a Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 10 condições téc-

nicas, com aproximações simples patológicas, capazes de dissecar o universo sombrio entre os 

crimes, em geral, e as drogas lícitas, ilícitas, leves e pesadas: 

01.  Acúmulo crimes-drogas: a expansão devastadora da sinistrose com quadrilhas da 

contravenção e guerrilhas dos semeadores de plantas-drogas. 

02.  Associação crimes-drogas: o contubérnio da legião do pior com a falange do péssi-

mo, desfraldando a bandeira da destruição, nas quais a mínima dissidência significa dessoma. 

03.  Binômio crimes-drogas: o dualismo íntimo da Patologia com a Farmacologia ou da 

xifopagia com a teratopatia. 

04.  Ciclo crimes-drogas: o círculo vicioso, com cadência letal, de die in diem, da lou-

cura humana, além da influência das fases da Lua. 

05.  Continuum crimes-drogas: o começo da marginália no primeiro estágio, amador,  

e a perpetuação no segundo estágio, profissional, mutuamente ou até vice-versa. 

06.  Contraponto crimes-drogas: a reunião perversa dos paióis de armas com os silos de 

drogas. 

07.  Crescendum crimes-drogas: a escalada da anomia implantando progressivamente  

o pandemônio regional onde pontificam os megassediadores intrafísicos. 

08.  Interação crimes-drogas: o nivelamento de sarjeta do governo institucionalizado 

com o governo paralelo das societas sceleris, mantendo o regime da politicalha bicéfala. 

09.  Relação crimes-drogas: o vínculo pernicioso do terror à desesperança, forjando  

a interdependência clandestina na baratrosfera intrafísica. 

10.  Simbiose crimes-drogas: as duas folhas do mesmo galho podre, mancomunadas na 

potencialização da deliquência. 

 

Providências. Eis, na ordem funcional, 10 temas exigindo atenção e providências emergen-

ciais indispensáveis a serem focadas na reeducação social pela dobradinha governo–ONGs do Bem: 

01.  Ressocialização de detentos: a Sociologia; a prevenção de novos crimes. 

02.  Desospitalização de psicopatas: a Psiquiatria; o papel da família. 

03.  Síndrome de abstinência: a toxicodependência. 

04.  Volta à cena do crime: o círculo vicioso social. 

05.  Reincidência criminal: a rotina patológica; a brecha industrialização-urbanização. 

06.  Atendimento do egresso: a complexa comunidade acolhedora. 

07.  Reinclusão social: a reeducação das tendências; a troca da carreira profissional. 

08.  Atividades transformativas: a criatividade em ação. 

09.  Cursos profissionalizantes: o Ministério da Educação. 

10.  Assistencialidade: a substituição do assistencialismo nas reabilitações. 
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Conservadorismo. A conscin conservadora erra menos, mas também nada cria de origi-

nal (verpons) nem dinamiza a proéxis. Sejamos contra bandos de contrabandos. 

Intencionalidade. A intenção cosmoética é a essência da ação evolutiva da consciência. 

Ensino. A reeducação pela Conscienciologia não pretende ensinar a você a ganhar di-

nheiro e sim, essencialmente, a ser melhor articulado e mais feliz consigo mesmo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reeducação social, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Antidireito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

09.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  REEDUCAÇÃO  SOCIAL  MAIS  BÁSICA  ASSENTA-SE 
NA  DOMESTICAÇÃO  DIRETA  DOS  ANIMAIS  SUBUMANOS,  

FEROZES,  AINDA  REMANESCENTES  NA  INTIMIDADE  MAIS  

ABSCONSA  DO  MICROUNIVERSO  DAS  PESSOAS. 
 

Questionologia. Quais relações evoluídas mantém você, leitor ou leitora, com as exigên-

cias da reeducação social? Você reconhece a premência da Reeducaciologia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 839 e 840. 
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R E E N C O N T R O    D E    D E S T I N O  
( R E E N C O N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reencontro de destino é o ato ou efeito de a conscin intermissivista, au-

tolúcida, homem ou mulher, reencontrar-se intra e / ou extrafisicamente com determinada perso-

nalidade marcante, amizade raríssima multissecular, ao modo de retrossenha humana, capaz de 

produzir repercussões proexológicas na atual existência crítica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo encontrar vem do mesmo idioma Latim, in-

contrare, de contra, “em frente de; em oposição a; contrariamente a; em contraposição a”. Surgiu 

no Século XIII. A palavra reencontro apareceu no Século XV. O termo destino tem origem no 

mesmo idioma Latim, destinare, “fixar; afirmar; estabelecer; determinar; resolver; escolher; ele-

ger; nomear”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Reencontro de fado. 2.  Reconexão de sina. 3.  Reaproximação de 

destino. 4.  Reatamento de caminho. 5.  Reencontro norteador consciencial. 6.  Reconexão de ro-

teiro existencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas reencontro de destino, reencontro de destino de 

baixa magnitude, reencontro de destino de média magnitude e reencontro de destino de alta mag-

nitude são neologismos técnicos da Reencontrologia.  

Antonimologia: 1.  Descaminho de sina. 2.  Desencontro de destino. 3.  Extravio de fa-

do. 4.  Perda de diretriz. 5.  Desvio de roteiro. 6.  Reencontro desviante. 7.  Tresmalhamento de 

vida. 8.  Cirurgia de destino. 

Estrangeirismologia: a amitié amoureuse, pano de fundo nos reencontros com amizades 

raríssimas multisseculares; a neociência Projeciologia na condição de scientific reminder para 

atrair intermissivistas; a identificação do fluxo correto de encontros no timing autoproexológico; 

as consciexes benfazejas e amigas patronesses de reencontros afetivos; o rassemblement da co-

munex temporária Pandeiro (1968–1985); a valorização de rencontres avec les personnages re-

marquables; o meeting point da assistência promovendo reencontros interassistenciais; o reencon-

tro com o coadjutor do completismo existencial  ans l’avenir; a revisitação de antigos sets exis-

tenciais favorecendo reencontros entre conscins sinalizadoras.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Paracronologia Maxiproexológica. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema:  – Destinos 

são mutáveis. Reencontros constroem proéxis. Valorizemos nossas amizades. Encontros mudam 

vidas. Amizades são eternas. Há destinos entrelaçados. Laços afetivos perduram. 

Coloquiologia: o sábio aforismo quem procura, acha; a admoestação do adágio antes só 

do que mal acompanhado; a esperança cosmoética nos ditos quando menos se espera a vida nos 

surpreende, as soluções surgem de onde menos se espera e às vezes as coisas não saem como 

esperávamos, saem muito melhores. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, relativas ao tema:  

1.  “Destino. A cirurgia de destino é o extrapolacionismo proexológico, top, abrupto”. 

2.  “Destinos. Simples vírgula num documento escrito pode mudar os destinos das cons-

ciências. Tal fato é grave e torna-se complexo na área do detalhismo do Direito e da Filologia”. 

3.  “Reencontros. Sempre lucramos alguma coisa ao reencontrarmos pessoas que não 

víamos há muito tempo”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal sinérgico; o holopensene pessoal sincrônico; a fôr-

ma holopensênica serendíptica; a autopensenidade convergente; a autopensenização maxiproexo-

lógica; o materpensene atrator lúcido; os homopensenes; a homopensenidade; os benignopense-

nes; a benignopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; a autopensenidade linear; a autopensenização facilitadora de concausas extrafísicas; a pen-

senosfera acolhedora. 

 

Fatologia: o reencontro de destino; a revisitação de desígnio; o encontro evolutivo com 

personalidade-chave nessa existência crítica; a presença amiga do passado chegando para trazer 

mudanças existenciais profundas; o achado feliz; a serendipidade autoproexológica; o bambúrrio 

meritório; a revisitação aos países e cidades preferidas favorecendo reencontros; a convergência 

de circunstâncias evolutivamente sadias; a saudade de lugares e pessoas, aparentemente, desco-

nhecidas; a alegria genuína na reunião de companhias evolutivas queridas; a marcha inexorável 

da evolução consciencial permitindo reencontros e retificações; os reencontros nacionais; os re-

encontros internacionais; os reencontros inesperados; os reencontros pré-planejados; os reencon-

tros inusitados; os reencontros prazerosos; os reencontros familiares; os reencontros indesejá-

veis; os reencontros inevitáveis; os reencontros adiados; os reencontros inesquecíveis; os reen-

contros infelizes; os reencontros oportunos; os reencontros evitáveis; os reencontros resultantes 

da autocura através da reconciliação; o passado revisitado a partir de recordações sadias em reen-

contros afetivos; o trafar da impontualidade impedindo o reencontro de destino planejado adrede; 

as tarefas proexológicas unindo afetos e desafetos; os desencontros devidos às companhias intra-

físicas desviantes da autoproéxis; as ectopias proexológicas e afetivas devidas aos desencontros 

intrafísicos; o rolo compressor da vida humana anulando reencontros; o absenteísmo projeciológi-

co resultante de desencontros evolutivos ignorados; as minidissidências conscienciais maxiproe-

xológicas geradas por desencontros de destino; o acidente de percurso impedidor do reencontro 

existencial; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) na condição de ponto de articulação de re-

encontros de destino; a convergência evolutiva de interesses; os encontros e reencontros inter-

conscienciais definindo a qualidade da autoprodutividade evolutiva; a força presencial atratora de 

reencontros proexológicos; a cartografia intrafísica percorrida apontando o roteiro para o reencon-

tro magno de destino; a interconexão inteligente entre os elos da megacorrente da vida na Terra. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo para-

chados autevolutivos; a compreensão substituindo a paciência no aproveitamento dos pararreen-

contros de destino; as mutações existenciais desencadeadas a partir do reencontro marcado na in-

termissão; o paratropismo consciencial autoparapsíquico; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) defi-

nindo a qualidade dos reencontros multidimensionais; as evocações parapsíquicas projetivas ras-

treando conscins amadas; os fios da malha energético-afetiva reaproximando parapsiquicamente 

conscins e consciexes; as parafinidades interconscienciais; as sincronicidades patrocinadas por 

ex-amparadores extrafísicos pessoais, hoje na condição de compassageiros evolutivos; a interas-

sistencialidade enquanto ponto de encontro entre conscins, consciexes e existências; as repercus-

sões holossomáticas geradas pelos reencontros; as duplas evolutivas consolidadas a partir da in-

termissão, reencontradas por meio de fenômenos parapsíquicos; a necessidade do plano B para 

contornar os tresmalhamentos autoproexológicos; a antevisão clarividente de consciexes a serem 

assistidas na Pré-Intermissiologia; os encontros extrafísicos de trabalho entre equipins e equipe-

xes envolvidas nos megaprojetos maxiproexológicos; a atuação parapsíquica incansável dos am-

paradores extrafísicos para promover reencontros evolutivos individuais e grupais; os reencontros 

autorrevezamentais futuros; o domínio das ECs e do parapsiquismo favorecendo o reencontro 

com personalidades afins; os pararreencontros impactantes com amparadores extrafísicos multi-

milenares; as redes parassociais de interassistência; as projeções conscienciais autolúcidas assisti-

das antecipando e afiançando futuros reencontros; o papel das Centrais Extrafísicas nos reencon-

tros de destino; as alianças maxiproexológicas celebradas durante os Cursos Intermissivos (CIs). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do Cosmos; o sinergismo entre os princípios conscienci-

ais; o sinergismo afetivo unindo as consciências; o sinergismo autoproexológico; o sinergismo 

maxiproexológico; o sinergismo autoparapsíquico; o sinergismo força presencial–atração cos-

moética; o sinergismo multidimensional. 

Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da descrença (PD); o princípio 

da grupalidade; o princípio das afinidades evolutivas; o princípio da reciprocidade; o princípio 

da isonomia; o principium coincidentia oppositorum. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CPC); o código de conduta; o códego; o codex subtilissimus; as cláusulas pétreas do CPC. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria dos reencontros interconscienciais; a teoria 

da empatia evolutiva; a teoria da complementaridade entre opostos; a teoria da atração entre 

afins; a teoria da evocação extrafísica; a teoria dos 6 graus de separação. 

Tecnologia: a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica de mais 1 ano de 

vida intrafísica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da madrugada; a técnica da an-

coragem autorreciclogênica; a técnica da amizade prolífica; a técnica da convivialidade evolu-

tiva. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico conectando consciências afins. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocog-

niciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Holomne-

monicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito gasolina azul dos reencontros; o efeito primener dos reencontros;  

o efeito cipriene dos reencontros; o efeito surpresa dos reencontros; o efeito gatilho retrocogniti-

vo dos reencontros; o efeito halo positivo dos reencontros; o efeito mutante dos reencontros. 

Neossinapsologia: as neossinapses inerentes às sincronicidades; as neossinapses adja-

centes às surpresas felizes; as neossinapses adventícias às concausas; as neossinapses próprias 

das coincidências; as neossinapses relativas às convergências; as neossinapses simultâneas aos 

parachados; as neossinapses resultantes dos reencontros. 

Ciclologia: o ciclo da serendipitidade; o ciclo dos achados felizes; o ciclo das descober-

tas; o ciclo das parassincronicidades; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ci-

clo das convergências; o ciclo conscin coincidente–conscin descoincidente–conscin projetada. 

Enumerologia: os reencontros multisseculares; os reencontros marcados; os reencon-

tros desperdiçados; os reencontros recicladores; os reencontros acachapantes; os reencontros de-

cepcionantes; os reencontros cíclicos. 

Binomiologia: o binômio extravio-descaminho; o binômio atalho-desencontro; o binô-

mio rota-destino; o binômio idas-vindas; o binômio viagens-amizades; o binômio itinerário-reen-

contro; o binômio partida-retorno. 

Interaciologia: a interação chance-oportunidade; a interação vontade-realidade; a inte-

ração bambúrrio-meta; a interação personalidade pregressa–personalidade consecutiva; a inte-

ração proéxis-destino; a interação sincronicidade-parassincronicidade; a interação pressenti-

mento-reencontro. 

Crescendologia: o crescendo criptocons-adcons; o crescendo tacon-tares; o crescendo 

presença-parapresença; o crescendo ausência-notícias; o crescendo saudade-reencontro; o cres-

cendo coincidência-parassincronicidade.  

Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio hora cer-

ta–lugar exato–pessoa-alvo; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio tempo-mo-

mento-sentimento; o trinômio encontros-desencontros-reencontros; o trinômio subumanidade– 

–Humanidade–Para-Humanidade; o trinômio jornada-chegada-partida. 
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Polinomiologia: o polinômio Enciclopédia dos Credores–autorretrocognições–reencon-

tros-maxiproéxis; o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio assim-autassim-heterassim-de-

sassim; o polinômio sensações-impressões-suposições-confirmações; o polinômio apatia-simpa-

tia-antipatia-empatia; o polinômio percepção-identificação-detecção-informação; o polinômio 

psicosfera–holosfera–pensenosfera–fôrma holopensênica. 

Antagonismologia: o antagonismo encontro / desencontro; o antagonismo pessoa certa 

/ pessoa errada; o antagonismo acaso / sincronicidade; o antagonismo absenteísmo / continuís-

mo; o antagonismo encontro / desvio; o antagonismo amizade evolutiva / amizade ociosa; o anta-

gonismo coesão / desunião. 

Paradoxologia: o paradoxo de os reencontros poderem causar separações; o paradoxo 

de o reencontro extrafísico ostensivo ser mantido intrafisicamente ignorado; o paradoxo das ex-

periências de quase-morte (EQM); o paradoxo do restringimento intrafísico; o paradoxo de o re-

encontro feliz poder ocorrer em circunstâncias infelizes; o paradoxo de o passado ser presentifi-

cado pelas energias ativando a holomemória no instante do reencontro de destino. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a autodiscernimentocracia. 

Legislogia: a lei da perenidade dos afetos; a lei de imutabilidade do passado; a lei de 

responsabilidade do mais lúcido; as leis inexoráveis da Paracronologia. 

Filiologia: a retrocogniciofilia; a proexofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a retrocogniciofobia; a proexofobia; a interassistenciofobia; a espectrofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da hipomnésia; a superação da síndrome do 

estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a anulação da nostomania, sempre deslocada. 

Holotecologia: a convivioteca; cosmoeticoteca; a dedicatorioteca; a proexoteca; a socio-

teca; a evolucioteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Reencontrologia; a Parassociologia; a Identificaciologia; a Au-

torretrocogniciologia; a Interassistenciologia; a Achadologia; a Autorretrobiografologia; a Holo-

mnemonicologia; a Autotransafetivologia; a Holofilosofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipex inicial do primeiro tempo do CI; a equipin posterior do segundo 

tempo do CI; a conscin líder do grupo evolutivo; as conscins minipecas do Maximecanismo Mul-

tidimensional Interassistencial; os seres interassistenciais; a minipeça interassistencial lúcida; 

a dupla evolutiva (DE); a dupla tenepessista-amparador; a dupla líder-liderado; a conscin lúcida; 

o ser desperto; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o megaatrator lúcido ressomático; o agente catalisador; o epicon lúci-

do; o ectoplasta; o ausente; o aglutinador; o acoplamentista; o agente retrocognitivo. 

 

Femininologia: a megaatratora lúcida ressomática; a agente catalisadora; a epicon lúci-

da; a ectoplasta; a ausente; a aglutinadora; a acoplamentista; a agente retrocognitiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attractor; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens autoperqui-

sitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens re-

trocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reencontro de destino de baixa magnitude = a reaproximação intrafísica 

com a conscin intermissivista compassageira evolutiva; reencontro de destino de média magnitu-
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de = a entrevista extrafísica com o evoluciólogo; reencontro de destino de alta magnitude = a en-

trevista extrafísica prévia com o ser Serenão. 

 

Culturologia: a cultura social; a cultura parassocial; a cultura grupal; a cultura da 

amizade genuína; a cultura da convivialidade; a cultura da interassistência; a cultura da mutua-

lidade; a cultura mesológica. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reencontro de destino, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplamento  retrocognitivo:  Holomnemonicologia;  Neutro. 

02.  Amigo  comum:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

07.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

15.  Revivalismo:  Parassociologia;  Neutro. 

 

O  REENCONTRO  DE  DESTINO  VIVENCIADO  PELA  CONS-
CIN  INTERMISSIVISTA  AUTOLÚCIDA  EM  EXISTÊNCIA  CRÍ-
TICA,  SUGERE  RECURSO  HOLOMNEMÔNICO  ESSENCIAL,  
PRÉ-PLANEJADO  NO  PERÍODO  INTERMISSIVO  RECENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o reencontro de destino com amiza-

des raríssimas? Com quais repercussões existenciais e proexológicas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Balona, Malu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 4ª Ed.; Allan 

Gurgel; revisor Marcelo Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 
1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 

18 técnicas; 5 teorias; 21 websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 web-

grafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; enc.; sob.; 4ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2015; páginas 61 e 148 a 150. 

02.  Vieira, Waldo; Conscienciólogo: Paraterapêutica; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); 

Informativo da Cooperativa dos Colaboradores do Instituto Internacional de Projeciologia (COOIIP); Mensário; Ano  
2; N. 21; Seção: Boletim de Conscienciologia 3; Foz do Iguaçu, PR; Abril, 1997; páginas 2 e 3. 

03.  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 1.304 e 1.305.  

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; Associacao Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 67, 244 , 452, 453, 605 e 1.120.  
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05.  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 515 e 1.434.  

06.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 

p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 79 e 80. 

07.  Idem; 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 Inter-
nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 10. 

08.  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; 1.156 enus.; 1 escala; 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 
915 e 916.  

09.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 228 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 34 E-mails; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; 11 websites; 
glos. 24 termos; alf.; 21 x 14 cm; br.; 8ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas 

189 a 191.  

10.  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 212 e 421. 

 

M. L. B. 
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R E E N C O N T R O    D U P L I S T A  
( D U P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reencontro duplista é o momento-chave evolutivo da reunião e reconhe-

cimento intrafisico da dupla, homem e mulher, intermissivistas, acompanhado da certeza íntima 

da proéxis a 2, combinada em conjunto durante Curso Intermissivo (CI). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; reforço; intensificação”. A palavra encontro deriva do idioma Latim, incontrare, “ato ou 

efeito de encontrar; agrupamento de duas ou mais pessoas com determinado objetivo; reunião; 

união; junção; confluência; choque; colisão; briga; luta; disputa esportiva”. Surgiu no Século 

XIII. A palavra reencontro apareceu no Século XV. O termo dupla vem do idioma Latim, duplex, 

“grupo de 2 seres juntos, da mesma espécie; grupo de duas pessoas que sempre atuam juntas”. 

Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Reencontro da dupla evolutiva. 2.  Reencontro de destino da dupla.  

3.  Reunião de casal intermissivista. 4.  Reunião de parceria afetivo-sexual evolutiva. 5.  Reco-

nhecimento duplista. 

Neologia. As 3 expressões compostas reencontro duplista, reencontro duplista tardio  

e reencontro duplista precoce são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 1.  Desencontro da dupla evolutiva. 2.  Casal incompleto. 3.  Casal de 

amigos. 4.  Almas gêmeas. 

Estrangeirismologia: o evolutionary couple; o fiat lux da reunião duplista. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento holomnemônico quanto ao duplismo evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do duplismo evolutivo; o pensamento reflexivo 

auxiliando no reencontro duplológico; o holopensene amparador da reunião do casal evolutivo;  

o holopensene da conexidade da dupla; o holopensene intermissivo; o holopensene da força atra-

tiva do encontro; os ortopensenes; a ortopensenidade da dupla evolutiva. 

 

Fatologia: o reencontro duplista; o feedback espontâneo do heterorreconhecimento do 

casal; a autodisponibilidade íntima para reconhecer a pessoa além do idealizado; o respeito pela 

mentalidade do outro; a autoconsciencioterapia no open doors afetivo, essencial na constituição 

duplológica; a interconectividade a 2; a reunião do casal duplista dando início a novo momento 

evolutivo na vida de ambos; o autoposicionamento cosmoético quanto à própria carência afetiva; 

a revisão dos valores essenciais pessoais enquanto conector das afinidades produtivas sadias;  

a convergência dos temperamentos otimizando a intercooperação proexológica a 2; as sincronici-

dades dos encontros; a vontade de evoluir juntos; a acalmia íntima na interação a 2 contribuindo 

para a ampliação da harmonia do casal; o reencontro duplista possibilitando o aumento da asso-

ciação de ideias a 2; a admiração sincera entre os parceiros; a aceitação do outro de maneira in-

condicional; a autenticidade a 2 superando o receio da autexposição das fragilidades; a superação 

dos emocionalismos infantis por meio da interconfiança; a autodecisão prioritária no momento da 

escolha da parceria; a autonomia afetiva na interrelação; a amizade verdadeira; a maturidade afe-

tiva; a minimização de melindres quanto às fraquezas do outro e de si mesmo; o autesforço na 

busca da harmonia na relação da dupla; o abrir mão evolutivo nas concessões cosmoéticas; o aco-

lhimento da nova família; a interconfiança; as precauções a 2 dos assédios interconscienciais;  

o reforço no voluntariado conscienciocêntrico dinamizado pelo duplismo assumido; o teste dos 

ideais da dupla evolutiva; o trabalho ombro-a-ombro; o silêncio harmônico a 2; o silêncio comu-
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nicador; a promoção da saúde consciencial; os resultados positivos das atuações proexológicas  

a 2; a interação mentalsomática do casal levando à motivação para a pesquisa e escrita conscien-

ciológicas; o bom-humor desassediador dos parceiros; a otimização das reciclagens pessoais pela 

interação aberta do diálogo entre o casal; a autorganização da vida pessoal preparando o reencon-

tro; a autorresponsabilidade evolutiva do reconhecimento duplista; a autodisponibilidade de cada 

duplista no ensinar e aprender sobre a sexualidade sadia a 2; a força presencial da dupla evolutiva 

nas resoluções dos conflitos grupocármicos; a expansão mentalsomática no convívio da dupla;  

a interassistencialidade nas finanças do casal; as nuanças da programação existencial do casal du-

plista; o desenvolvimento da liderança interassistencial pela dupla evolutiva. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático pelo casal duplista; a si-

nalética parapsíquica pessoal chancelando os reais sentimentos do casal; as repercussões holosso-

máticas homeostáticas do reencontro duplista; as projeções conscientes reforçadoras da dupla;  

o acoplamento energético instantâneo e natural entre os parceiros; o reconhecimento das energias 

do outro provocando retrocognição sadia; a telepatia desde o início evidenciada pelo “adivinhou” 

o pensamento do outro; a alcova energeticamente blindada; a instalação do campo bioenergético 

pela dupla nas atividades interassistenciais otimizando a atuação dos amparadores; o paradever 

relativo ao ser duplista; o extrapolacionismo parapsíquico do casal evolutivo compreendendo  

a maxifraternidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intenção-autodisponibilidade-reencontro; o sinergismo 

amparador-amparadora; o sinergismo da afinização dos megatrafores; o sinergismo das proéxis 

pessoais convergentes na dupla evolutiva. 

Principiologia: o princípio dos encontros de destino; o princípio de ninguém perder 

ninguém; o princípio básico do amor da dupla evolutiva levar à maxifraternidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na interação dos duplis-

tas; o código duplista de Cosmoética (CDC) embasando as atuações da dupla evolutiva em con-

texto mais amplo da maxiproéxis. 

Teoriologia: a teoria da dupla evolutiva; a teoria das escolhas de destino; a teoria ori-

ental do equilíbrio yin-yang; a teoria da programação existencial a 2; a teoria da inteligência 

evolutiva. 

Tecnologia: a técnica da afetividade; a técnica da pacificação íntima na minimização da 

ansiedade e impulsividade; a técnica da autoconsciencioterapia otimizando a saúde consciencial 

e abrindo as portas para o reencontro duplista; a técnica da autexposição sadia contribuindo para 

o acesso à personalidade intermissiva do duplista. 

Voluntariologia: o reforço no voluntariado conscienciocêntrico dinamizado pelo duplis-

mo assumido. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório 

conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o labo-

ratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autoconscien-

cioterapia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível dos Despertos. 

Efeitologia: o efeito do reencontro duplista no aumento da motivação das consciências 

para as relações sadias; o efeito halo das produções mentaissomáticas a 2; o efeito da interação 

racionalidade–ortodecisão afetiva; o efeito dos posicionamentos cosmoéticos duplistas na resolu-

ção dos conflitos familiares. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pela expansão das ideias a 2. 

Ciclologia: o ciclo exercitação mentalsomática–autossuperação de emoção; o ciclo cir-

cunstancial proéxico ginossoma-androssoma. 
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Enumerologia: o reencontro no período intermissivo; o amor romântico dos intermissi-

vistas; a convergência de megatrafores; o acordo da proéxis a 2; o reencontro duplista na vida 

intrafísica; a motivação terapêutica do reconhecimento para os autodesempenhos proexológicos 

da dupla. 

Binomiologia: o binômio reencontro-reconhecimento; o binômio duplismo–saúde cons-

ciencial; o binômio proéxis-intercooperação; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação autenticidade-sinceridade gerando interconfiança na dupla; 

a interação duplismo-evolutividade; a interação minipeça lúcida–maximecanismo assistencial;  

a interação concessão cosmoética dos duplistas–desassedialidade; a interação pararreconheci-

mento–parapsiquismo interassistencial. 

Crescendologia: o crescendo forma-conteúdo-confor; o crescendo duplismo-fraternis-

mo-maxifraternismo. 

Trinomiologia: o trinômio amor romântico–convergência de megatrafores–duplismo 

interassistencial eficaz; o trinômio reconhecimento evolutivo–felicidade íntima–primener a 2. 

Polinomiologia: o polinômio retrocognições sadias–duplismo–Curso Intermissivo (CI)–

–megatrafores–megagescons. 

Antagonismologia: o antagonismo casal incompleto / dupla evolutiva; o antagonismo 

reconhecimento real / reconhecimento idealizado; o antagonismo saúde consciencial da dupla 

 / vínculo patológico do casal. 

Politicologia: a discernimentocracia; a assistenciocracia; a meritocracia; a conviviocra-

cia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: o reencontro duplista catalizando a lei da megafraternidade. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Fobiologia: a afefobia; a anuptafobia; a gamofobia; a heterofobia. 

Sindromologia: a síndrome da despersonalização; a síndrome do Don Juan; a síndrome 

da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a evitação lúcida da idolomania dos relacionamentos descartáveis. 

Mitologia: o mito da alma gêmea. 

Holotecologia: a duploteca; a proexoteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a para-

psicoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Retrocogniciologia; a Despertologia; a Holoma-

turologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Maxiproexologia; a Parassemiologia; a Parage-

neticologia; a Conscienciometrologia, a Consciencioterapeuticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin duplista; a conscin retrocognitora; a conscin harmonizadora; 

a conscin determinada; a conscin cooperadora; a conscin afetuosa; o ser interassistencial; o ser 

desperto; a minipeça interassistencial. 

 

Masculinologia: o duplista; o duplólogo; o intermissivista; o homem maduro, adulto; 

o escritor; o professor; o projetor lúcido; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciote-

rapeuta; o parapsíquico lúcido; o acoplamentista; o tenepessista; o proexólogo; o inversor; o reci-

clante; o amparador; o cosmovisiologista; o epicon lúcido; o conviviólogo; o desperto; o orienta-

dor evolutivo. 

 

Femininologia: a duplista; a duplóloga; a intermissivista; a mulher madura, adulta; a es-

critora; a professora; a projetora lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a parapsíquica lúcida; a acoplamentista; a tenepessista; a proexóloga; a inversora; a reci-

clante; a amparadora; a cosmovisiologista; a epicon lúcida; a convivióloga; a desperta; a orienta-

dora evolutiva. 
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Hominologia: o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapi-

ens coadjutor; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens des-

pertus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens interassis-

tens; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens mentalso-

maticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reencontro duplista tardio = o reconhecimento da dupla na fase executi-

va da proéxis; reencontro duplista precoce = o reconhecimento da dupla na fase preparatória da 

proéxis. 

 

Culturologia: a cultura da dupla evolutiva; a cultura da realização da programação de 

vida; a cultura da convergência de trafores duplológicos; a cultura da intercooperação a 2. 

 

Tabelologia. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, cotejo de 7 possíveis contrapontos 

singulares entre o encontro do casal comum e o reencontro duplista: 

 

Tabela  –  Encontro  Casal  Comum  /  Reencontro  Dupista 

 

N
os

 Encontro  Casal  Comum Reencontro  Duplista 

1. Afinidade pelos valores familiares Afinidade pelos valores intermissivos 

2. Companheirismo nos objetivos afins Intercooperação a 2 

3. Divorcismo improdutivo Separação consensual pró-evolutiva 

4. Fragilidade nas crises conjugais Desassédio nas crises conjugais 

5. União para formar família (gessom) União para produzir gescons 

6. Valorização do grupo familiar Valorização do grupo evolutivo  

7. Vínculo pela carência afetivo-sexual Vínculo afetivo-sexual maduro 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalssomatologia, eis por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com o reencontro duplista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afetividade  duradoura:  Duplologia;  Neutro. 

02.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

06.  Duplismo  reflexivo:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Mito  do  amor  romântico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

10.  Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

13.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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15.  Sincronicidade:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

 

O  REENCONTRO  DUPLISTA  MAXIMIZA  O  AUTORRECO-
NHECIMENTO  DA  IDENTIDADE  INTERMISSIVA,  OTIMIZANDO  

A  CONSECUÇÃO  DA  PROGRAMAÇÃO  DE  VIDA,  DECOR-
RENTE  DA  AFINIZAÇÃO  MÚTUA  E  AMIZADE  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade do reencontro duplista? 

Quais proveitos evolutivos reconhece na formação da dupla evolutiva exitosa? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Jovem Rainha Vitória. Título Original: The Young Victoria. País: EUA; & Reino Unido. Data: 2009. 
Duração: 105 min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Jean-Marc Vallée. 

Elenco: Emily Blunt; Genevieve O’Reilly; Harriet Walter; Jeanette Hain; Jesper Christensen; Jim Broadbent; Julian 

Glover; Mark Strong; Michael Maloney; Michiel Huisman; Miranda Richardson; Paul Bettany; Rachael Stirling; Rupert 
Friends; & Thomas Kretschmann. Produção: Graham King; Martin Scorsese; Sarah Ferguson; & Tim Headington. Ro-

teiro: Julian Fellowes. Fotografia: Hagen Bogdanski. Música: Ilan Eshkeri. Edição: Jill Bilcock; & Matt Garner. Estú-

dio: GK Filmes. Distribuidora: Europa Filmes. Sinopse: Apropriando-se de elementos da realidade, drama mostra os 

primeiros anos de reinado da rainha Victoria (Emily Blunt), do Reino Unido, e o eterno romance com o príncipe Albert 

(Rupert Friend). 
2.  Além da Eternidade. Título Original: Always. País: EUA. Data: 1989. Duração: 106 min. Gênero: Ro-

mance. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Steven Spielberg. Elenco: Acencion Fuentes; 
Audrey Hepburn; Brad Johnson; Brian Haley; Dale Dye; David Jackson; David Kitay; Doug McGrath; Ed Van Nuys; 

Gene Strimling; Gerry Rothschild; Holly Hunter; J. D. Souther; James Lashly; James Pruitt; Jim Sparkman; John 

Goodman, & Joseph McCrossin. Produção: Frank Marshall, Kathleen Kennedy, Steven Spielberg. Roteiro: Jerry Belson. 
Fotografia: Mikael Salomon. Trilha Sonora: John Williams. Estúdio: Amblin Entertainment; U-Drive Productions; 

United Artists; & Universal Pictures. Outros dados: Com base em roteiro de Dalton Trumbo. Sinopse: O aviador Pete 
Sandich (Dreyfuss) faz manobras arriscadas e morre em acidente. Volta à Terra para acompanhar a esposa, apesar de ela 

não percebê-lo. Pete recebe ordem divina de não somente aceitar o namoro de sua esposa com outro piloto, mas também 

fazer o romance dar certo. 

3.  Guerra e Paz. Título Original: War and Peace. País: EUA; & Itália. Data: 1956. Duração: 208 min. Gê-

nero: Épico; Drama; Romance; & Guerra. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Espanhol. Direção: 

King Vidor. Elenco: Audrey Hepburn; Henry Fonda; Mel Ferrer; Vittorio Gassman; Herbert Lom; Oscar Homolka; Anita 
Ekberg; Helmut Dantine; Barry Jones; Anna Maria Ferrero; Milly Vitale; Jeremy Brett; & John Mills. Produção: Dino de 

Laurentis. Co-produção: Ponti-De Laurentiis. História: Leo Tolstoy. Roteiro: Bridget Boland; Robert Westerby; King 

Vidor; Mario Camerini; Ennio De Concini; Ivo Perilli; Gian Gaspare Napolitano; & Mario Soldati. Fotografia: Jack 
Cardiff. Música: Nino Rota. Figurino: Maria de Matteis. Companhia: Paramount Pictures. Distribuidora: Paramount 

Home Entertainment; & Videolar. Outros dados: Vencedor do Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. 

Sinopse: O épico filme sobre a obra-prima literária de Leon Tolstoy narra os destinos interligados de 3 aristocráticas fa-
mílias, durante a invasão napoleônica da Rússia, na Guerra de 1812, mesclado de eventos históricos e drama romântico. 

4.  Luzes da Ribalta. Título Original: Limelight. País: EUA. Data: 1952. Duração: 130 min. Gênero: Comé-
dia Dramática. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Direção: Charlie Chaplin. Elenco: “Snub” 

Pollard; Andre Eglevsky; Barry Bernard; Buster Keaton; Charles Chaplin; Claire Bloom; Julian Ludwig; Leonard Mudie; 

Loyal Underwood; Marjorie Bennett; Melissa Hayden; Mollie Glessing; Nigel Bruce; Norman Lloyd; Stapleton Kent; 
Sydney Chaplin; & Wheeler Dryden. Produção: Charlie Chaplin. Direção de Arte: Eugene Lourie. Roteiro: Charlie 

Chaplin. Fotografia: Karl Struss A. S. C. Música: Charlie Chaplin; Ray Rasch; Keith Williams. Maquiagem: Ted Lar-

sen. Edição: Joe Inge. Companhia: Rhythm and Blues Records. Sinopse: No passado, o velho Calvero (Charles Chaplin) 
era comediante de sucesso e se apresentava nas melhores casas do país. Anos depois da fama, ninguém mais ouvia falar 

do homem, se entregou ao vício do álcool para suportar o ostracismo. O destino muda quando se depara com jovem mu-

lher à beira do suicídio (Claire Bloom), sonhava em ser bailarina e teve as pernas paralisadas. Após salvar a vida da moça, 
Calvero decide se dedicar ao máximo para não vê-la sofrer, enquanto a jovem faz de tudo para ajudá-lo a superar a fa- 

se difícil da vida atual. 

5.  Paixão Eterna. Título Original: Made in Heaven. País: EUA. Data: 1987. Duração: 103 min. Gênero: 
Romance. Idioma: Inglês. Cor: Colorido; & Preto e branco. Legendado: Português. Direção: Alan Rudolph. Elenco: Ti-

mothy Hutton; Kelly McGillis; Maureen Stapleton; Ann Wedgeworth; James Gammon; Mare Winningham; Don Murray; 

Tim Daly; David Rasche; Amanda Plummer; Willard E. Pug; Vyto Ruginis; Tom Petty; Ric Ocasek; Debra Winger;  
& Ellen Barkin. Produção: David Blocker; Bruce A. Evans; & Raynold Gideon. Desenho de Produção: Paul Peters. 

Direção de Arte: Steven Legler. Roteiro: Bruce A. Evans; & Raynold Gideon. Fotografia: Jan Kiesser. Música: Mark 

Isham. Montagem: Tom Walls. Efeitos Especiais: Cinemotion Pictures Incorporated. Companhia: Lorimar Film Enter-
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tainment. Sinopse: Jovem morre e, no céu, se apaixona por McGillis, a alma à espera da hora de nascer. Renasce, de volta 

à Terra, sob a condição de encontrar a grande paixão antes de completar 30 anos. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dumas Filho, Alexandre; A Dama das Camélias (La Dame aux Camélias); trad. Regina Célia de Oliveira; 
revisora Lucia Brandão; 206 p.; 27 caps.; 1 E-mail; 13 notas; 1 website; 18 x 11,5 cm; br.; Martin Claret; São Paulo, SP; 

2008, páginas 149 a 203. 

2.  Seierstad, Asne; O Livreiro de Cabul (Bokhandleren i Kabul); trad. Grete Skevik; 278 p.; 19 caps.; 1 web-
site; 17,5 x 12 cm; br.; 2ª Ed.; BestBolso; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 48 a 50, 75 a 87 e 258 a 273. 

3.  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 Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 30, 31, 52 a 55, 68 a 71, 116, 117, 

128, 129, 160, 161, 190, 191, 194 a 197 e 206 a 209. 
4.  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 micro-

biografia; 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 59, 60, 

66, 68, 69, 153 e 177. 

5.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212 
p.; 40 caps.; 17 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 63 a 70 e 74 a 83. 

6.  Viscott, David; Liberdade Emocional: Deixando o Passado para Viver o Presente (Emotionally Free); 
trad. Sonia Augusto; 284 p.; 3 partes; 16 caps.; 26 enus.; 1 ilus.; 22 tabs.; epíl.; 1 nota; 27 x 14 cm; br.; Summus Editorial; 

São Paulo, SP; 1998; páginas 26 a 37 e 99 a 242. 

7.  Zolet, Simone; Autonomia Afetiva: Maturidade nas Inter-relações; Artigo; Anais do I Simpósio de Auto-
consciencioterapia: Auto-superação através da Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 27-28.10.07; 1 E-mail; 13 

enus.; 1 minicurrículo; 1 tab.; 12 refs.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 85 a 98. 
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R E E N C O N T R O    S E C U L A R  
( S E R I E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reencontro secular é o ato ou efeito de reencontrar(-se) ou defrontar  

a conscin, com lucidez, ao vivo, outra vez, com alguma realidade intrafísica cujo primeiro conta-

to, ou outros encontros, ocorreram em épocas anteriores, em retrovidas humanas recentes ou re-

motas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo encontrar vem do mesmo idioma Latim, in-

contrare, de contra, “em frente de; em oposição a; contrariamente a; em contraposição a”. Surgiu 

no Século XIII. A palavra reencontro apareceu no Século XV. O termo secular procede igual-

mente do idioma Latim, saecularis, “secular; relativo a século; profano; mundano; relativo ao 

mundo”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Neoencontro após séculos. 2.  Redescobrimento secular. 3.  Reen-

contro milenar. 

Neologia. As 3 expressões compostas reencontro secular, reencontro secular inútil e re-

encontro secular útil são neologismos técnicos da Seriexologia. 

Antonimologia: 1.  Reencontro ordinário. 2.  Reencontro desta vida. 3.  Reencontro con-

temporâneo. 4.  Personalidade consecutiva. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento teático quanto à Holomnemônica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomnemônica; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os retropensenes; a retropensenidade. 

 

Fatologia: o reencontro secular; o encontro depois de vários séculos; o reavizinhamento; 

a convivialidade ordinária; o ato de a conscin esbarrar com a realidade física atual sem atinar com 

a realidade pretérita; a realidade mais durável em relação à longevidade humana; os cenários do 

Velho Continente, a Europa; a memória no continuísmo consciencial; os encontros inesperados 

nas maxiproéxis; a recaptura das referências das pessoas; os caminhos da vida intrafísica; a volta 

aos penates; a confluência dos interesses e dos destinos; os problemas geopolíticos pessoais;  

o magistério conscienciológico itinerante; a correção do curso evolutivo pessoal e grupal; a inteli-

gência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a memória quádrupla; o dejaísmo parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holomemória pessoal–autodiscernimento maior. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do ninguém per-

de ninguém. 

Teoriologia: a teoria da serialidade existencial (Seriexologia). 

Voluntariologia: os vínculos conscienciais no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia. 
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Efeitologia: os efeitos das afinidades reatualizadas. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP). 

Enumerologia: a recomposição inevitável; a recomposição afetiva; a recomposição in-

telectual; a recomposição cosmoética; a recomposição evolutiva; a recomposição grupocármica; 

a recomposição maxiproexológica. 

Binomiologia: o binômio rememoração recente–rememoração remota. 

Interaciologia: a interação passado-presente. 

Crescendologia: o crescendo memória-autodiscernimento-autevolução. 

Trinomiologia: o trinômio paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos 

retrocognitivos. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar. 

Antagonismologia: o antagonismo Hipomnemônica / Holomnemônica; o antagonismo 

lembrança útil / lembrança inútil; o antagonismo desmemoriação ressomática / perdas mútuas;  

o antagonismo rememoração ressomática / ganhos mútuos; o antagonismo retentiva secular / re-

cordação anacrônica; o antagonismo memórias sadias / memórias traumáticas; o antagonismo 

impacto do reencontro intrafísico / impacto do reencontro extrafísico; o antagonismo reagrupa-

mento evolutivo / diáspora evolutiva. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do retorno. 

Filiologia: a neofilia; a mnemofilia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia. 

Holotecologia: a convivioteca; a ressomatoteca; a retrocognoteca; a holomnemoteca; 

a cronoteca; a sincronoteca; a elencoteca. 

Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Holobiografologia; a Pas-

sadologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Holopensenologia; a Mentalsomatologia; a Resso-

matologia; a Intrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; as cobaias evolutivas mútuas; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens homeostaticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus;  

o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens retrocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reencontro secular inútil = o desperdiçado em função da hipomnésia ou 

incompetência mnemônica da conscin; reencontro secular útil = o aproveitado para embasar os 

autorrevezamentos multiexistenciais da conscin dentro do ciclo multiexistencial pessoal da ativi-

dade. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade multiexistencial. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Seriexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 

exemplos de reencontros seculares constatados pela conscin, homem ou mulher, quando parapsi-

quicamente lúcida ou retrocognitiva: 

01.  Animal doméstico: o gato da Antiguidade ressomado; o cachorro da Idade Média 

ressomado; o cavalo do Feudalismo ressomado; os princípios conscienciais na fase da Zoologia. 

02.  Árvore: multissecular; a sombra amiga rara. As árvores com longevidade maior se 

comparada aos ginossomas e androssomas; os princípios conscienciais na fase da Botanicologia; 

Fitologia. 

03.  Cadáver: de retrossoma pessoal; a conservação; o embalsamamento; a ocorrência 

mais rara; Somatologia. 

04.  Consciex assistida: os reencontros extrafísicos na ofiex pessoal; Interassistencio-

logia. 

05.  Conscin atual: o compassageiro ou compassageira evolutivo; Evoluciologia; Gru-

pocarmologia. 

06.  Construção física: a obra de Arquitetura; o castelo; o palácio; o monumento;  

a construção da Engenharia multissecular remanescente. 

07.  Duplista: conscin parceira – homem ou mulher – de várias existências intrafísicas 

anteriores; Duplologia. 

08.  Fôrma holopensênica: o local; o cenário antigo; Mesologia; Parageografologia. 

09.  Lápide: o túmulo; o mausoléu; o orgulho multissecular. 

10.  Obra de Arte: a escultura; a pintura. 

11.  Obra intelectual: o livro escrito; o ensaio formal; o princípio de Direito; Mentalso-

matologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reencontro secular, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Encontro  antecipatório:  Projeciologia;  Homeostático. 

04.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

09.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 
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11.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

 

NA  MAIORIA  DAS  OCORRÊNCIAS  DOS  REENCONTROS  

SECULARES,  A  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  NÃO  

DISPÕE  DE  LUCIDEZ  RETROCOGNITIVA  SUFICIENTE  PARA  

IDENTIFICAR  E  APROVEITAR  O  FATO  TRANSCENDENTE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou com lucidez algum reencontro se-

cular durante a vida atual? Você topou com qual realidade intrafísica secular? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19308 

R E E Q U I L Í B R I O    DU P L I S T A  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reequilíbrio duplista é o ato ou efeito de reciclar a harmonia estrutural 

entre os parceiros da dupla evolutiva (DE), com intencionalidade cosmoética, objetivando dina-

mizar a assistencialidade fraterna do casal.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo equilíbrio vem do idioma Francês, équilibre, deri-

vado do idioma Latim, aequilibrium, “equilíbrio; nível igual das balanças”, constituído pelas pa-

lavras aequus, “igual; aplainado; parelho; equitativo”, e libra, “balança”. Surgiu no Século XVII. 

O vocábulo dupla procede do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Apareceu no Século XVII. 

O sufixo ista provém do idioma Grego, ístes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Renovação equilibradora duplista. 2.  Restauração da paridade du-

plista. 3.  Aprumo interconsciencial da dupla evolutiva. 4.  Revigoramento da estabilidade duplis-

ta. 5.  Revivescência da eutimia duplista. 6.  Retomada do equilíbrio a 2. 7.  Recomposição da 

harmonia duplista.  

Neologia. As 3 expressões compostas reequilíbrio duplista inicial, reequilíbrio duplista 

intermediário e reequilíbrio duplista maduro são neologismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Desequilíbrio duplista. 2.  Desarticulação da dupla evolutiva. 3.  De-

sarmonia da dupla evolutiva. 4.  Instabilidade duplista. 5.  Anticonvergência da dupla evolutiva. 

6.  Antissincronização duplista. 7.  Rompimento anticosmoético da relação duplista. 

Estrangeirismologia: o acid test; o tour de force; o j’en ai assez profilático; a renova-

ção do universo duplista indoors; a vontade de evoluir tous azimut; o ranking da assistencialidade 

interconsciencial; o aggiornamento duplista assistencial máximo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto a interassistencialidade duplista. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao 

tema: 

1.  “Duplismo. O duplismo é o casamento de temperamentos. Contudo, importa sali-

entar: é impossível serem absolutamente idênticos os temperamentos dos duplistas. Os gêneros 

humanos nem permitem semelhante condição”. 

2.  “Duplista. O duplista constitui o representante da Humanidade e da Para-Humanida-

de para o outro duplista. Na pessoa do duplista está representada e sintetizada a Humanidade  

e a Para-Humanidade que você deve assistir”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem duplista; a pensenização recinológi-

ca expandida a 2; o acerto holopensênico da dupla evolutiva; as pensenosferas renovadas em par-

ceria; os uróboros compartilhados em dupla; a profilaxia holopensênica profunda a 2; a recompo-

sição da pensenosfera duplista em conformidade com o Curso Intermissivo (CI); a sociopenseni-

dade a 2. 

 

Fatologia: o reequilíbrio duplista; o ato de harmonizar a parceria para melhor assistir;  

a atuação conjunta interassistencial dos parceiros; o sentimento fraterno extrapolando as frontei-

ras do casal; a constância da dupla epicentrista; a predisposição permanente para o reequilíbrio 

duplista; a prontidão equiparada dos duplistas para alçar voos evolutivos mais altos; os reajustes 

espontâneos periódicos da dupla evolutiva concordante; a ruptura do equilíbrio a maior entre os 

componentes da dupla; a necessidade de regulação da balança duplista; a equivalência do respei-
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to aos limites de cada duplista na intertares; os trafores complementares da dupla evolutiva dina-

mizando a homeostase grupal; a percepção clara das oportunidades de reajustes sendo expandidas 

pelos amparadores; a regularidade do uso do tempo e do espaço comuns; a conciliação harmonio-

sa das interdependências pós-reciclagem; a rememoração sincronizada do périplo duplista; a aju-

da mútua sustentada no cumprimento das metas proexológicas; o acordo para autossuperação do 

ciúme nas tarefas da assistencialidade; o teste da liderança evolutiva grupal a 2; a constância as-

sistencial grupal polivalente duplista; a análise contrabalanceada do público-alvo assistencial da 

dupla evolutiva; o estudo da proporcionalidade da produtividade tarística da dupla evolutiva;  

a posição grupal estratégica da dupla na rede de interrelações; a reciclagem da harmonia duplista 

favorecendo produtividade assistencial interdimensional máxima; a reestruturacão adequada da 

intercomunicação duplista; a simulcognição; a compensação dos diferentes níveis de consciência 

da DE na interassistência multidimensional; a tomada de decisão entre regular a balança ou per-

sistir no desequilíbrio; as situações de tensão; as conexões entre casos de desequilíbrio semelhan-

tes; a escrita tarística sobre o assunto abalizando decisões; o apoio inconteste dos amparadores in-

trafísicos na crise de crescimento; a gratidão aos coadjutores hígidos fraternos; o patrimônio gru-

pocármico regularizado; o cuidado aos empreendimentos grupocármicos, dividido entre os parcei-

ros; a autodisciplina no reconhecimento dos erros pessoais; a autovivência conjunta da impossibi-

lidade de frear a própria evolução; a eurritmia do novo acordo de convivência; o descarte simétri-

co das atitudes miméticas deslocadas; o aumento do nível do autodesassédio duplista; a vida coti-

diana voltando a fluir sem o obstáculo das preocupações sutis; a expansão evolutiva consoante 

com o Curso Intermissivo; a interajuda consentida ao parceiro (a) no cumprimento da proéxis; as 

retrocognições convergentes comprovadoras da parceria evolutiva de longa data; a frequente sa-

tisfação benévola a 2; o oaristo renovado; o refinamento do comedimento equilibrador; a discri-

ção da declaração de amor mentalsomática; o avanço evolutivo consistente; a renovação sopesada 

de hábitos; o planejamento do futuro interassistencial comum; as metas assistenciais conjuntas;  

a dupla trabalhando ao modo de equipin; a estabilidade da evolução duplista; a solidez duplista;  

a ordenação flexível assistencial duplista; o alcance proporcional de nível superior de intercom-

preensão. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a relevância paras-

social do equilíbrio duplista; as trocas energéticas equalizadas entre a dupla evolutiva; a alcova 

energeticamente blindada; a sinalética energética e parapsíquica sutil indicando o maximecanis-

mo em funcionamento; a retromnemônica identificando o início do desequilíbrio; os extrapolacio-

nismos parapsíquicos sinalizando a maxifraternidade; a assistência extrafísica proporcional ao ca-

sal epicentrista; a iscagem lúcida; a paranálise profilática da crise duplista; o parapsicodrama re-

sultante da crise da dupla no auxílio a consciexes necessitadas; a retomada da consonância ener-

goparapsíquica; a paracomunicação saudável favorecendo a reciclagem do equilíbrio duplista;  

o encapsulamento parassanitário; o paravínculo duplista; a Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF) doando forças equilibradoras; a parceria entre os amparadores extrafísicos dos componen-

tes da DE; a parceria entre amparadores de variadas equipexes; a rede parassocial de interassistên-

cia; a autexpansão energética paritária em prol da assistência duplista; os auto e heterencapsula-

mentos profiláticos adequados; as falanges de assediadores; as parassincronicidades conectando  

a DE em reciclagem com outras DEs intra e extrafísicas; os atendimentos na tenepes; as paraper-

cepções compartilhadas chancelando a assistência multidimensional e multiexistencial; a equipex 

especializada proporcionando equilíbrio dinâmico; o descondicionamento parapsíquico duplista; 

os processos de cura extrafísica; as cirurgias extrafísicas; as multidões de assistidos extrafísicos;  

a autoconfiança parapsíquica potencializada; o aumento das projeções em dupla.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dupla evolutiva–liderança assistencial; o sinergismo mi-

crouniverso consciencial–macrouniverso cósmico; o sinergismo proexológico da dupla evoluti-
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va; o sinergismo dupla evolutiva–redes parassociais de interassistência; o sinergismo confiança- 

-abnegação; o sinergismo franqueza-tares. 

Principiologia: o princípio do livre arbítrio; o princípio do respeito mútuo; o princípio 

de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio do equilíbrio dinâmico. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a renovação do código duplista de 

Cosmoética (CDC). 

Teoriologia: a teática da dupla evolutiva; as teorias parassociológicas. 

Tecnologia: a técnica diálogo-desinibição (DD); a técnica da listagem escrita das van-

tagens e desvantagens de permanecer na situação atual; a técnica da rememoração do início do 

desequilíbrio; a técnica da viagem de 10 dias. 

Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Duplologia; o labcon dos parcei-

ros da dupla evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Assistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: o efeito assistencial incalculável, na condição intrafísica, da reciclagem 

duplista; o efeito da qualificação da interassistencialidade duplista. 

Neossinapsologia: as neossinapses da assistência interdimensional técnica; a expansão 

neossináptica rumo à simulcognição; a plasticidade neossináptica. 

Ciclologia: o ciclo desequilíbrio-reequilíbrio; o ciclo erro-acerto; o ciclo risco de rom-

pimento–respeito ao livre arbítrio–passagem do gargalo–sustentação mentalsomática–desenlace 

cosmoético. 

Binomiologia: o aprimoramento da vivência do binômio admiração-discordância em 

dupla; o binômio mapeamento energético–mapeamento paragenético a 2; os estudos conjuntos do 

binômio técnicas assistenciais empregadas–avanços dos assistidos na evolução duplista; o binô-

mio ginossoma-androssoma; o binômio festas de fim de ano–férias do casal precipitando pertur-

bações acumuladas. 

Interaciologia: a interação exemplarismo-resiliência do casal; a interação detalhismo- 

-flexibilidade a 2; a interação respeito-autonomia na dupla evolutiva; a interação equilíbrio afeti-

vo–equilíbrio econômico; a interação direitos-deveres desenvolvida na vida conjugal; a interação 

conversa histórica–debate cosmoético nos acertos duplistas; a interação megatares-pacifismo na 

reciclagem multidimensional e multiexistencial avançada a 2. 

Crescendologia: o crescendo vivência psicossomática–vivência mentalsomática das cri-

ses de casal; o crescendo base intrafísica frágil–base intrafísica sólida; o crescendo casal con-

vencional–dupla evolutiva; o crescendo negociação-acordo.  

Trinomiologia: o trinômio estabilidade desequilibrada–situação crítica–necessidade de 

reequilíbrio; o trinômio autoproéxis–proéxis a 2–maxiproéxis; o trinômio duplismo-liderança- 

-gescon; o trinômio trafores-trafares-trafais perceptível no acerto duplista; o trinômio assistidos-

-assistentes-amparadores; o trinômio saber acolher–saber ouvir–saber dizer; o trinômio auto-

corrupções percebidas–vontade de melhorar–autoconsciencioterapia iniciada; o trinômio megas-

sédio-megatares-megarreciclagem; o trinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo. 

Polinomiologia: o polinômio egocarma-duplocarma-grupocarma-policarma; o polinô-

mio acolhimento mútuo–levantamento de erros–debate cosmoético–recin cirúrgica. 

Antagonismologia: o antagonismo equilíbrio / desequilíbrio; o antagonismo egocentris-

mo / megafraternidade; o antagonismo dupla altruísta / dupla autocentrada; o antagonismo uni-

ão / separação; o antagonismo autonomia / autovitimização; o antagonismo enfrentamento de 

contrafluxo / aceitação de heterassédio; o antagonismo enfrentamento / postergação. 

Paradoxologia: o paradoxo da crise de crescimento produtiva; o paradoxo do equilí-

brio instável; o paradoxo de a evolução requerer simultaneamente movimento e equilíbrio; o pa-

radoxo do estresse positivo da crise de crescimento. 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a proexocracia; a parapsicocracia; 

cosmoeticocracia; a lucidocracia; a autopesquisocracia.  
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Legislogia: a lei do maior esforço a 2; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da 

causa e efeito. 

Filiologia: a equilibriofilia; a sociofilia; a assistenciofilia; a harmoniofilia; a evoluciofi-

lia; a cosmoeticofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a conviviofobia; a homeostaticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania de postergar o autenfrentamento a 2. 

Mitologia: o mito do amor romântico; o mito do casal perfeito; o mito das almas gê-

meas; o mito do casal eterno. 

Holotecologia: a duploteca; a assistencioteca; a proexoteca; a grupocarmoteca; a poli-

carmoteca; a sociologicoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Duplocarmologia; a Conviviologia; a Desas-

sediologia; a Proexologia; a Parassociologia; a Harmoniologia; a Paradireitologia; a Holomaturo-

logia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista; a conscin gregária; a conscin duplista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens reubanisatus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reequilíbrio duplista inicial = o resultante da renovação inter-harmônica 

no período de namoro; reequilíbrio duplista intermediário = o resultante da restauração da inter-

convergência nos primeiros anos da união; reequilíbrio duplista maduro = o aprumo interconsci-

encial após a primeira década de união. 

 

Culturologia: a cultura da autavaliação duplista; a cultura  a “ iscussão  a relação”. 
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Assistencialidade. Consoante a Paraterapeuticologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 5 itens a serem observados pela dupla evolutiva para a manutenção e expansão contínuas 

da potencialidade assistencial:  

1.  Energias. A realização de profilaxia profunda, renovada e duradoura das energias da 

dupla, apoiada na afetividade mútua e na sexualidade sadia. 

2.  Higidez. A manutenção do equilíbrio e homeostase entre os parceiros, objetivando 

proporcionar, em níveis cada vez mais vastos e sutis, apoio assistencial à rede social da qual fa-

zem parte. 

3.  Minipeça. A autoconscientização quanto à condição de célula parassocial, unidade 

familiar multidimensional, interagindo ininterruptamente, de maneira assistencial, com outras 

consciências intra e extrafísicas pelas leis da genética e paragenética, independente da lucidez 

duplista. 

4.  Proéxis. O convívio focado no sinergismo proéxico dos parceiros, contribuindo para 

o sucesso nos trabalhos conjuntos da dupla evolutiva. 

5.  Tenepes. A prática da tarefa energética pessoal, sob coordenação de amparadores es-

pecializados, por 1 ou ambos os duplistas, visando expandir as energias equilibradas para maior 

número de consciências, de modo técnico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reequilíbrio duplista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistenciologia  grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autabrangência:  Multidimensiologia;  Neutro. 

04.  Dupla  contraposta:  Duplologia;  Neutro. 

05.  Dupla  noturna:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Duplismo  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

08.  Duplismo  reflexivo:  Experimentologia;  Homeostático.  

09.  Duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

10.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

11.  Equilíbrio  dinâmico:  Paramatematicologia;  Neutro. 

12.  Equilibriologia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Parassociologia:  Holorressomatologia;  Homeostático. 

14.  Reencontro  duplista:  Duplologia;  Neutro. 

15.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

O  ESFORÇO  FREQUENTE  DE  REEQUILÍBRIO  DUPLISTA,  
PRIORIZANDO  A  ASSISTÊNCIA  INTERDIMENSIONAL  LÚCI-

DA,  LEVA  O  CASAL  À  CONVIVÊNCIA  HARMONIOSA,  SER-
VINDO  DE  PONTE  HUMANA  PARA  A  MEGAFRATERNIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compõe dupla evolutiva? Já percebeu a assistên-

cia interdimensional proveniente do equilíbrio duplista? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
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L. J. 
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REESCRITA   RESTAURADORA  
(ACERTOLOGIA)  

 

I.  Conformática. 

 

Definologia. A reescrita restauradora é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

ex-autora em vida pregressa, redigir no presente, a partir de novas referências vivenciais, multidi-

mensionais e cosmoéticas, desfazendo ou reparando abordagens pessoais pretéritas imaturas, 

omissivas ou equivocadas, por meio da tares conscienciográfica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repeti-

ção; iteração; reforço; intensificação”. O termo escrita procede do idioma Italiano, scrita, “pala-

vra; frase; trechos de frases escritos sobre alguma folha”, derivado do idioma Latim, scribere, 

“traçar caracteres; fazer letras; escrever”. Surgiu no Século XVIII. A palavra restauração deriva 

igualmente do idioma Latim, restauratio, “renovação”, e esta do idioma Latim Imperial, restau-

rare, “reparar; consertar; renovar; restaurar”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Reescrita retificadora 2.  Reescrita compensatória. 3.  Reescrita  res-

taurativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas reescrita restauradora, minirreescrita restaurado-

ra e megarreescrita restauradora são neologismos técnicos da Acertologia. 

Antonimologia: 1.  Reescrita mimética. 2.  Reescrita aprisionadora. 3.  Reescrita estag-

nadora.  

Estrangeirismologia: a escrita sine ira et studio; o Autorreflexarium; o Scriptorium;  

o Verbetarium; o Verponarium; a busca da autovivência lúcida do Pangrapharium; o checklist 

recexológico; as errata sheets do livro da vida; o labor limae autobiográfico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às reciclagens conscienciográficas. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Acertos reescre-

vem destinos. 

Ortopensatologia: – “Acertos. Antes do Curso Intermissivo (CI), o nosso passado foi 

marcado por grandes erros e pequenos acertos. Depois do CI, o futuro tende a ser marcado por 

grandes acertos e pequenos erros. Aí, nessa inversão evolutiva, sobressai o valor extraordinário 

das instruções ministradas pelos paramestres do CI”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Acertologia; o holopensene pessoal do autoim-

perdoamento cosmoético; os holopensenes arraigados a serem enfrentados pelo autor ou autoran-

do; a reparação pensenográfica; a autopensenidade alinhada ao materpensene intermissivo; os re-

ciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a reescrita restauradora; a reescrita evolutiva; a reescrita neoparadigmática;  

a prejudicabilidade dos erros; a assistencialidade dos acertos; a escrita tarística pela primeira vez 

na seriéxis; o acerto grupocármico de base intelectual; o neoposicionamento perante os desafetos 

cobradores do passado; o ideário da Interassistenciologia; o acerto de contas autoral; as contro-

versas listas de livros; o Index Librorum Prohibitorum; os livros “perigosos”; os livros “maldi-

tos”; os textos malinterpretados; os escritos obsoletos; os consensos intelectuais grupais; a escrita 

bem intencionada, contudo, equivocada; a escrita ingênua; a escrita desinformada; os conceitos 

anacrônicos intrafisicalistas; a vaidade intelectual; a obnubilação do autorrealismo; a autocoerên-

cia ideológica à condição inalienável de intermissivista; a verbação conscienciografológica; os te-

mas preferidos; as palavras magnéticas; o recobramento dos conhecimentos antes relegados ao 

acostamento intelectivo; a neomundividência autoral; a Cosmoética Destrutiva aplicada aos posi-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19315 

cionamentos ideativos pretéritos; os atenuantes e agravantes autorais; as distorções cognitivas pe-

ssoais desfeitas; as pontes interparadigmáticas; a homeostasia pessoal lastreada nas autopesquisas 

e vivências embasadoras do autorado; as benesses autorais hauridas pela escrita e publicação de 

obra conscienciológica; a sustentação de reciclagens e até mesmo de decisão de destino; a corre-

ção ou compensação dos danos causados; o recobramento da coerência pessoal; a abertura do li-

vre arbítrio pessoal; as tentativas de qualificação da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a reescrita 

restauradora chancelando a paraprocedência cursista do intermissivista; a Conscienciografologia 

enquanto ferramenta evolutiva intransferível; a Neoenciclopediografologia enquanto oportunida-

de evolutiva grupal; a reescrita da História Pessoal. 

 

Parafatologia: a voliciolina impulsionando a reescrita reparadora; o estado vibracional 

(EV) profilático; o neoposicionamento autoral perante as consciexes, retrocompanhias intelec-

tuais, a partir do ideário mentalsomático da Multidimensiologia; a interassistência tarística às 

consciexes, desafetos do passado; o encaminhamento de consciexes assistidas; a renovação das 

companhias extrafísicas a partir da reescrita restauradora; a autobagagem holobiográfica gescono-

lógica; o investimento pessoal no parapsiquismo intelectual; o planejamento intermissivo da proé-

xis incluindo as retificações dos erros multisseculares; a recuperação de megacons chancelando  

o efeito do Curso Intermissivo pré-ressomático.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo errata consciencial–reconciliações grupocármicas; o si-

nergismo autoimperdoamento-heteroperdoamento. 

Principiologia: o princípio da restauração evolutiva; o princípio do autorrevezamento 

multiexistencial; o princípio da conservação pelas consciências da bagagem evolutiva conquis-

tada; o princípio do ressarcimento evolutivo; o princípio de causa e efeito; o princípio do posi-

cionamento pessoal (PPP); o princípio da autocorreção imediata após a constatação do erro. 

Codigologia: a reescrita restauradora retroalimentando o código pessoal de Cosmoética 

(CPC); a reescrita restauradora ilustrando o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria das interprisões gru-

pocármicas. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica da reescrita. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico enquanto propulsor indispensável 

à reescrita restauradora. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Automentalso-

matologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível 

dos Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos multiexistenciais das imaturidades intelectuais; o efeito Werther; 

os efeitos da autobagagem holobiográfica na reescrita restauradora; a cadeia de efeitos do equí-

voco não desfeito devido à falta de neoposicionamento ideativo pessoal; o efeito do autoposicio-

namento autoral nas escolhas temáticas; o efeito do autoposicionamento cosmoético nos compas-

sageiros extrafísicos; os efeitos do autoposicionamento mentalsomático de ponta na reurbaniza-

ção do holopensene planetário; os efeitos da reescrita restauradora no saldo da FEP. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses intermissivas sustentando a reinvenção autoral.  

Ciclologia: o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo de acertos grupocármicos 

chancelados pela reescrita restauradora; o ciclo conceituação-reconceituação; o ciclo recins in-

termissivas–recins proexológicas; o ciclo interpresidiário vítima-algoz; o ciclo autoconscientiza-

ção do equívoco–acionamento da vontade–emprego da autodeterminação; o ciclo erro-ostracis-

mo-soerguimento; o ciclo proéxis-compléxis. 

Enumerologia: a autotransposição cognitiva restauradora; a autotransposição lexical 

restauradora; a autotransposição disciplinar restauradora; a autotransposição factual restaura-
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dora; a autotransposição social restauradora; a autotransposição cultural restauradora; a auto-

transposição pensênica restauradora.  

Binomiologia: o binômio pena-teclado; o binômio retrobiografia-reescrita; o binômio 

persistência-interassistência; o binômio conscienciografologista-verbetólogo; o binômio admira-

ção-discordância; o binômio caprichos pessoais–erros coletivos; o binômio cosmoeticidade-ve-

racidade.  

Interaciologia: a interação retromnemônica útil–reescrita restauradora. 

Crescendologia: o crescendo amoralidade–imoralidade–Ética Humana–Cosmoética;  

o crescendo questão oportuna–solução libertadora; o crescendo monovisão-cosmovisão; o cres-

cendo compreensão-reeducação-ressocialização; o crescendo escriba-neoverbetógrafo; o cres-

cendo criticidade estéril–interassistencialidade frutífera; o crescendo Filosofia–Holofilosofia;  

o crescendo Helenismo-Conscienciologia; o crescendo Iluminismo-Parailuminismo.  

Trinomiologia: o trinômio primeiro Curso Intermissivo–primeira autoproéxis–primeira 

autossementeira; o estabelecimento de elos coerentes e lógicos a partir do trinômio escrita-autor-

-seriéxis; o trinômio artigo-verbete-livro. 

Polinomiologia: o polinômio literatura-poesia-religião-Eletronótica; o polinômio arti-

go-verbete-livro-tratado enquanto cardápio da reescrita restauradora; o polinômio pensar bem– 

–querer bem–agir bem–viver bem; o polinômio reconhecimento da falibilidade–averiguação dos 

erros pessoais–descoberta dos motivos–autocorreção planejada.  

Antagonismologia: o antagonismo futilidade restritiva / utilidade evolutiva; o antago-

nismo seriexológico escritor estreante / escritor veterano; o antagonismo obra libertária / obra 

aprisionadora; o antagonismo obra ingênua / obra lúcida; o antagonismo autorrestauração ime-

diata / restauração postergada; o antagonismo livro comercial taconista / livro interassistencial 

tarístico; o antagonismo Acertologia / Errologia.  

Paradoxologia: o paradoxo da disciplina rígida autoral libertadora. 

Politicologia: a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à reescrita restauradora. 

Filiologia: a bibliofilia; a recexofilia; a conscienciofilia; a grafofilia; a proexofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autocogniciofobia. 

Sindromologia: a autocura da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a supe-

ração da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania de subestimar as retrovivências pessoais. 

Mitologia: a queda dos mitos eletronóticos. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a convivioteca; a analiticoteca; a recexoteca; a gra-

foteca; a proexoteca; a evolucioteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Acertologia; a Cosmoeticologia; a Grupocarmologia; a Cons-

cienciografologia; a Neoenciclopediografologia; a Rastrologia; a Mentalsomatologia; a Reciclolo-

gia; a Paradigmologia; a Verbaciologia; a Proexologia; a Verponologia; a Taristicologia; a Libe-

rologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplaris-

ta; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;  
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o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens remissor; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens 

communicologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens prioritarius.  

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirreescrita restauradora = a publicação de artigo conscienciológico, 

retificando tese pessoal equivocada, por meio da transmissão de verpons; megarreescrita restaura-

dora = a publicação de megagescon, corrigindo ideias pessoais errôneas multisseculares, por meio 

da proposição de neoverpons. 

 

Culturologia: a cultura da holomemória; a cultura da reescrita reciclogênica. 

 

Autenfrentamento. Segundo a Cosmoeticologia, a reescrita restauradora exige o auten-

frentamento de holopensenes pessoais e grupais arraigados, tendo em vista o passado multimile-

nar patológico planetário. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 18 tipos de abordagens auto-

rais, não excludentes entre si, passíveis de serem atualizadas pela conscin interessada na acelera-

ção evolutiva pessoal: 

 01. Artística. A reescrita mentalsomática, restaurando os textos passionais artísticos.   

 02. Belicista. A reescrita pacifista, restaurando os ideais autorais conflitivos pretéritos, 

em defesa das guerras.  

 03. Biográfica. A reescrita interassistencial, restaurando as biografias incorretas ou 

difamatórias. 

 04. Dogmática. A reescrita descrenciológica, restaurando os dogmas outrora impostos 

e grafados.  

 05. Ideológica. A reescrita holofilosófica, restaurando os ideais revolucionários em 

busca de poder. 

 06. Inquisitorial. A reescrita maxifraterna, restaurando os textos incitadores das lou-

curas de consbeis inquisitoriais. 

 07. Materialista. A reescrita multidimensional, restaurando as convicções intrafisica-

listas e eletronóticas multisseculares registradas.  

 08. Militante. A reescrita esclarecedora, restaurando as orientações dos manuais de 

instruções guerrilheiras ou terroristas. 

 09. Mística. A reescrita autexemplarista, restaurando os vínculos com o leitorado mís-

tico multissecular.   

 10. Monárquica. A reescrita paradireitológica, restaurando os éditos monárquicos ab-

solutistas.  

 11. Nomográfica. A reescrita cosmoética, restaurando a legislação draconiana milenar. 

 12. Política. A reescrita parapolítica, restaurando a defesa de ideais antidemocráticos.  
 13. Racista. A reescrita universalista, restaurando as teses defensoras da superioridade 

racial eleita. 
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 14. Religiosa. A reescrita parapercepciológica, restaurando as prescrições litúrgicas 
manipuladoras. 

 15. Sensacionalista. A reescrita verponológica, restaurando as falácias autorais mer-
cantilistas.  

 16. Sexista. A reescrita seriexológica, restaurando o texto denegridor de conscins gi-
nossomáticas.  

 17. Suicida. A reescrita proexológica, restaurando os descaminhos existenciais dos 
romances suicidas. 

 18. Taconista. A reescrita técnica, restaurando os desmandos dos textos edulcorados 
consoladores. 

 
Acertologia. É desafio para o intermissivista lúcido primar pela busca de acertos evoluti-

vos crescentes, a exemplo da produtividade conscienciográfica autexemplarista, em verbetes, arti-
gos, livros ou tratados, em prol da excelência do completismo existencial pessoal e grupal. 

 
VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a reescrita restauradora, indicados para a expansão das 
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
02. Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
03. Autocorreção:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 
04. Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático.    
05. Ciclo  reparatório:  Autorrecexologia;  Homeostático. 
06. Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 
07. Enciclopedismo  tarístico:  Neoenciclopediografologia;  Homeostático.  
08. Errata  consciencial:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
09. Neoposicionamento  ideativo:  Grafopensenologia;  Homeostático. 
10. Neoversão  existencial:  Pararreurbanologia;  Neutro.   
11. Pesquisa  do  erro:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
12. Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 
13. Rastro  textual:  Grafopensenologia;  Homeostático. 
14. Reparo  técnico:  Autopesquisologia;  Neutro. 
15. Retificação:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  REESCRITA  RESTAURADORA,  A  PARTIR  DA  INTERAS-
SISTÊNCIA  TARÍSTICA,  PROMOVE  O  ACERTO  DOS  DÉBI-
TOS  GRUPOCÁRMICOS  E  A  RECOMPOSIÇÃO  GRAFOPEN-
SÊNICA  DO  INTERMISSIVISTA,  EM  PROL  DA  EVOLUÇÃO.   

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre os efeitos da reescrita restaura-

dora? Qual o nível de teática já alcançado em relação à produtividade pessoal em prol das re-
parações grafopensênicas?  

 
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; pági-
na 45. 

 
D. D. 
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R E F É M    D A    A U T O C O G N I Ç Ã O  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O refém da autocognição é a conscin, homem ou mulher, sujeita às injun-

ções evolutivas do próprio conhecimento, ante as quais demonstra, teaticamente, o percentual 

exato de lucidez, autodiscernimento e senso de priorização. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo refém deriva do idioma Árabe, rihan, “prenda; penhor; refém”. 

Surgiu no Século XIII. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu 

mesmo; por si próprio”. A palavra cognição provém do idioma Latim, cognitio, “ação de conhe-

cer”, radical de cognitum e supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender  

a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1836. 

Sinonimologia: 1.  Escravo do próprio conhecimento. 2.  Personalidade presa à erudi-

ção. 3.  Conscin detida pela autocognição. 

Neologia. As 4 expressões compostas refém da autocognição, minirrefém da autocogni-

ção, maxirrefém da autocognição e megarrefém da autocognição são neologismos técnicos da 

Autodiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin apedeuta. 2.  Pessoa analfabeta. 3.  Consciênçula. 

Estrangeirismologia: a distribuição do know-how evolutivo; o background cultural. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a busca da ortopensenidade; o ato de pensenizar grande; 

a amplitude autopensênica; a parapensenidade; a ampliação do holopensene pessoal. 

 

Fatologia: a compulsão de conhecer; a automotivação para a reeducação contínua; a au-

tocognição capaz de permitir reciclar, recuperar, reeducar e ressocializar; a aquisição do conheci-

mento; o ofício do saber; a consolidação do conhecimento; a cognição informativa; a reestrutura-

ção de problemas; o processamento da cognição; o raciocínio dedutivo; a cognição dirigida;  

a acumulação do conhecimento inevitável com a longevidade pessoal; a autoconsciencialidade do 

próprio dever intelectual; a autodisponibilidade para ensinar; o saber mais como gestação cons-

ciencial; o compartilhamento da cognição com os próprios colegas de profissão; a evitação da 

defesa egoica dos direitos patrimoniais ou autorais; a imposição evolutiva da distribuição assis-

tencial do próprio saber; as peias do orgulho capazes de levar a conscin à torre de marfim do au-

tismo intelectual; a ineficácia das evasivas, justificativas e subterfúgios no emprego da auto-

cognição; o socorro aos apedeutas, aos despossuídos do conhecimento prioritário e aos compo-

nentes da robéxis; a interprisão grupocármica mentalsomática. 

 

Parafatologia: a autocognição multicultural, multidisciplinar e multidimensional; a au-

tocognição holomnemônica, holobiográfica e holoparapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico 

Projectarium; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo. 

Interaciologia: a interação autocognição somática–autocognição mentalsomática. 
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Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo autocognição somática / autocognição mentalsomá-

tica. 

Filiologia: a condição da neofilia; a gnosiofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a intelectoteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Holomaturolo-

gia; a Criteriologia; a Priorologia; a Coerenciologia; a Temperamentologia; a Voliciologia; a Pa-

racerebrologia; a Paracogniciologia; a Epistemologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a classe intelectual; 

a conscin eletronótica; a isca humana lúcida; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o refém da autocognição; o refém da autocognição satisfeito, cordial  

e evolutivo; o refém da autocognição insatisfeito, cáustico e regressivo; o refém da autoimagem 

cultural pública; o escravo do próprio conhecimento; o divulgador cultural; o agitador de ideias;  

o agente intelectual motivador; o formador de opiniões; o promotor de neoconstructos; o articulis-

ta; o palestrante; o conferencista; o erudito; o polímata; o reeducador; o exemplarista; o agente re-

trocognitor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o du-

plista; o duplólogo; o epicon lúcido; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissi-

dente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o maxiproe-

xista; o projetor consciente; o sistemata; o tocador de obra; o homem de ação; o tertuliano; o ver-

betólogo; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a refém da autocognição; a refém da autocognição satisfeita, cordial  

e evolutiva; a refém da autocognição insatisfeita, cáustica e regressiva; a refém da autoimagem 

cultural pública; a escrava do próprio conhecimento; a divulgadora cultural; a agitadora de ideias;  

a agente intelectual motivadora; a formadora de opiniões; a promotora de neoconstructos; a arti-

culista; a palestrante; a conferencista; a erudita; a polímata; a reeducadora; a exemplarista; a agen-

te retrocognitora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a co-

municóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;  

a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxi-

dissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a maxi-

proexista; a projetora consciente; a sistemata; a tocadora de obra; a mulher de ação; a tertuliana;  

a verbetóloga; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens polymatha; o Homo 

sapiens projectius; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens autocohaerens; o Homo sapiens autoperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrefém da autocognição = o professor autor de livro técnico publica-

do; maxirrefém da autocognição = o espião veterano do serviço de inteligência ou da espionagem 

bélica ou industrial; megarrefém da autocognição = a conscin parapercepciologista detentora de 

paraconhecimentos de parafatos e parafenômenos, segundo a inteligência evolutiva (IE) cosmoé-

tica. 

 

Argumentologia. Sob a ótica da Evoluciologia, toda conscin precisa cada vez mais de 

conhecimentos. É a imposição da evolução. Contudo, é imperioso saber conviver e aplicar corre-

tamente o conhecimento pessoal. 
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Etologia. No universo da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética dos te-

mas, 10 princípios ideais de comportamentos evolutivos a respeito da autocognição: 

01.  Autassediologia. Pela análise da Proxêmica, o porão consciencial do adulto, a partir 

do conservantismo, a neofobia e a interiorose, trava a autocognição livre pela autassedialidade. 

02.  Comunicologia. Em concordância com a Inventariologia, a autocognição acarreta, 

como consequência, a comunicação, a manutenção do banco de dados e o desenvolvimento do in-

ventário continuado dos artefatos do saber. 

03.  Contrapontologia. No âmbito da Autopesquisologia, à conscin lúcida a condição 

inevitável da autocognição implica, igualmente, a condição de refém das pesquisas progressivas, 

constatações e achados das verpons. 

04.  Cosmovisiologia. Como esclarece a Vivenciologia, a expansão da autocognição re-

presenta, antes de tudo, a autocorreção contínua. 

05.  Interassistenciologia. Segundo a Politicologia, o ato de não reter o patrimônio inte-

lectual só para si é traduzido no compartilhamento ou na distribuição democrática da auto-

cognição. 

06.  Maxiproexologia. Dentro da Intrafisicologia, os recebimentos diretamente da vida 

humana pedem as retribuições correspondentes à Humanidade, dentro do contexto de consecução 

da maxiproéxis. 

07.  Paracerebrologia. De acordo com a Somatologia, ao macrocéfalo intelectual não  

é permitido, honestamente, ser cultor da vigorexia miológica. 

08.  Paradireitologia. Pelos conceitos da Logicidade, a oportunidade de saber mais deve 

significar errar menos e, por isso, envolve o dever de ensinar mais. Em outras palavras: quanto 

maior o universo da autocognição, maior há de ser a obrigação pessoal de enriquecer o saber 

geral. 

09.  Reeducaciologia. Nas abordagens da Experimentologia, a partir da realidade de to-

da consciência ser cobaia evolutiva de todos, o menos doente tem a obrigação de instruir aos mais 

doentes. 

10.  Subcogniciologia. Em função da Passadologia, a autocognição de supérfluos, re-

gressiva ou estéril é ainda, de fato, mera subcognição. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o refém da autocognição, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

2.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

4.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

5.  Cosmovisão  humana:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

6.  Princípio  do  posicionamento  pessoal:  Autodefinologia;  Homeostático. 

7.  Prole  mentalsomática:  Cogniciologia;  Homeostático. 

 

A  APLICAÇÃO  RACIONAL  DO  PRÓPRIO  CONHECIMENTO,  
EM  GERAL,  É  O  NÍVEL  MAIS  ELEVADO  DO  EXEMPLA-
RISMO  DA  HOLOMATURIDADE  CONSCIENCIAL,  VIVEN- 
CIADA,  SEGUNDO  A  VERBACIOLOGIA  COSMOÉTICA. 

 

Questionologia. Como convive você com o próprio conhecimento? Já enfrentou algum 

conflito inescondível por saber, conhecer e discernir? 
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R E F É M    D O    C A R D I O C H A C R A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O refém do cardiochacra é a conscin pré-serenona, homem ou mulher,  

apresentando comportamento comandado, corrompido, desorientado, desviante, deturpado, dis-

torcido, manipulado, ou mesmo anulado pela emocionalidade, com reflexos no nível de interpri-

são pessoal através da geração de novos comprometimentos, aprofundamento dos existentes ou 

pelo insucesso nas reconciliações. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra refém deriva do idioma Árabe, rihan, “prenda; penhor; refém”. 

Surgiu no Século XIII. O elemento de composição cardio provém do idioma Grego, kardía, “co-

ração”. O termo chacra procede do idioma Sânscrito, chakra, “roda; círculo”. 

Sinonimologia: 1.  Escravo das emoções. 2.  Conscin submissa ao cardiochacra. 3.  Cons-

cin passional. 4.  Conscin impulsiva. 5.  Personalidade lábil. 6.  Conscin alexitímica. 

Neologia. As 3 expressões compostas refém do cardiochacra, refém do cardiochacra 

contumaz e refém do cardiochacra pontual são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin 100% racional. 2.  Conscin desperta. 3.  Conscin serena.  

4.  Conscin imperturbável. 5.  Homo sapiens pacificus. 

Estrangeirismologia: o blackout da razão; o short fuse; o poor impulse control; a falta 

da emotional skin; os mood swings; o emotional distress; o feeling of hopefulness; a emotional 

dysregulation disorder (EDD); o desenvolvimento das coping skills; os anger management pro-

grams; o Evolutionarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da escravidão aos 

instintos primários da subumanidade ou irracionalidade. 

Coloquiologia. Eis 14 expressões populares relativas ao tema: – O ato de dar piti; o ato 

de dar chilique; o ato de ter faniquito; o ato de armar barraco; o ato de perder as estribeiras;  

o ato de rodar a baiana; o ato de ter pavio curto; o ato de carregar nas tintas; o ato de fazer dra-

ma; o ato de passar vexame; o ato de tomar as dores; o ato de fechar-se em copas; o ato de estar 

cheio de não me toques e nove horas; o ato de entrar em deprê. 

Filosofia: as diferenças filosóficas entre o Moralismo, o Relativismo e a Cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal carregado no sen; a influência dos nódulos holobi-

ográficos no holopensene pessoal; a autodesorganização pensênica; a incoerência autopensênica; 

a ignorância quanto ao holopensene pessoal patológico; a autopensenidade conflituosa; os contra-

pensenes; a contrapensenidade; a autopensenidade aberta às cunhas mentais assediadoras; a irrup-

ção da autopensenidade subcerebral; os egopensenes; a egopensenidade; os autopatopensenes;  

a autopatopensenidade; a dissecção holopensênica; a eliminação dos bagulhos autopensênicos;  

a discriminação e neutralização dos xenopensenes; a autocontestação racional e cosmoética dos 

patopensenes; a depuração do holopensene pessoal; a adesão à benignopensenidade lúcida; o de-

senvolvimento da retilinearidade pensênica; a construção gradativa do neo-holopensene; os assis-

tenciopensenes; a assistenciopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a privação temporária da racionalidade; os redutores do discernimento; as re-

des de retenção cognitiva; os travões mantendo os trafares; os trafares distorcendo a realidade;  

a realidade distorcida gerando conflitos; os conflitos de origem ideológica; as dissonâncias cogni-

tivas; os entendimentos equivocados; as fissuras do temperamento; os surtos de imaturidade; o ri-

so fora de hora; as lágrimas; as crises emocionais; a hiperreatividade; a irritabilidade; a agressivi-
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dade; a intempestividade; os rompantes; os deslizes; o desconhecimento das próprias emoções;  

a autossubmissão às regras irracionais auto ou heteroimpostas; a falta de destreza perante as ar-

madilhas emocionais; a tibieza; as omissões deficitárias devido ao baixo controle emocional;  

a fuga do autenfrentamento; a condição de não saber lidar com as emoções levando ao fechadis-

mo consciencial; as neuroses; a alienação; o indiferentismo; o autismo; os constrangimentos; os 

arrependimentos; as culpas; a vergonha; o medo da rejeição; o ostracismo auto ou heteroimposto; 

o estigma social; a inépcia na desassimilação energética; a impossibilidade do perdão enquanto 

refém do cardiochacra; a ansiedade ante adversidades pessoais ou grupocármicas; a falta da visão 

de conjunto multiexistencial; a falta do autodiscernimento para vislumbrar soluções cosmoéticas; 

a falta da prontidão assistencial; a falta de saber abrir mão; a falta do sobrepairamento analítico;  

a falta da comunicação racional; a falta dos argumentos adequados; as ambiguidades na comuni-

cação; a busca da primazia da razão sobre a emoção; a meta da autorrefratariedade emocional;  

o investimento no desenvolvimento da inteligência emocional; a coragem para evoluir. 

 

Parafatologia: a busca do domínio do estado vibracional (EV); a sinalética energética 

e parapsíquica pessoal reduzindo o efeito surpresa; as cicatrizes retropsíquicas; o link com comu-

nidades baratrosféricas; a vampirização energética ativa ou passiva; o equilíbrio emocional do in-

termissivista para resgatar ex-companheiros de paraprocedência nosológica; os esforços para au-

mentar o grau de amparabilidade; a conexão às Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo História Pessoal Multiexistencial–Curso Intermissivo 

(CI)–holopensene pessoal. 

Principiologia: o princípio de causa e efeito. 

Codigologia: a necessidade de elaboração e verbação do código pessoal de Cosmoética 

(CPC). 

Teoriologia: a teoria das emoções; a teoria das neuroses; a teoria da interprisão grupo-

cármica; a teoria e a prática das reurbanizações extrafísicas (reurbexes). 

Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da 

maximização da interassistencialidade; a técnica da anticonflituosidade-autopacificação. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; 

o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico das retrocog-

nições; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Convivi-

ologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio 

Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio 

Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos do acoplamento interconsciencial chacra a chacra, em especial 

no cardiochacra; os efeitos do holopensene pessoal conflituoso na convivialidade; os efeitos dos 

apriorismos nas reações, análises e decisões; os efeitos da emocionalidade sobre o ponteiro 

consciencial e a automotivação; os efeitos regressivos do apego aos emocionalismos; o efeito do 

transtorno alimentar desenvolvido para acalmar as emoções; os efeitos benéficos da autopesqui-

sa; os efeitos dos autenfrentamentos e autossuperações na autevolução. 

Neossinapsologia: a busca por neossinapses interassistenciais; o desenvolvimento de 

neossinapses profiláticas às recaídas emocionais. 

Ciclologia: o ciclo cardíaco; o ciclo algoz-vítima; o ciclo do curso grupocármico inter-

prisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade. 

Enumerologia: a exaltação do romântico; a dramatização do artista; a indignação do 

moralista; a frustração do perfeccionista; a revolta do justiceiro; a violência do belicista; a mágoa 

do autovitimizado. 
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Binomiologia: o binômio antagonismo–privação da razão; o binômio aversão-hostilida-

de; o binômio repressão-submissão; o binômio suportar-superar; o binômio tristeza-depressão;  

o binômio necessidade-vampirismo; o binômio frustração do assistido–frustação do assistente. 

Interaciologia: a interação nosológica belicismo-autovitimização. 

Crescendologia: o crescendo instinto-impulso-emoção-comoção; o crescendo minicho-

que emocional–trauma emocional–psicopatologia; o crescendo autoconflito-heteroconflito; o cres-

cendo autassédio-heterassédio-possessão; o crescendo alegria–euforia patológica; o crescendo 

euforin-primener-cipriene; o crescendo compreensão-perdão-libertação. 

Trinomiologia: o trinômio surpresa–sistema límbico–reação subumana; o trinômio res-

trição–ação constrangida–determinismo; o trinômio pessimismo–medo–encolhimento conscien-

cial; o trinômio sequestro emocional–dor psicológica–dor física; o trinômio autoperdão-hetero-

perdão-retrocognição; o trinômio memória–emoção–decisão irracional; o trinômio tempo para 

refletir–tempo para entender–tempo para mudar. 

Polinomiologia: o polinômio refém do cardiochacra–refém do laringochacra–refém do 

umbilicochacra–refém do sexochacra; o polinômio ataque-defesa-fuga-sobrepairamento; o poli-

nômio disfarces-representações-máscaras-desfigurações. 

Antagonismologia: o antagonismo refém do cardiochacra por manifestação excessiva 

/ refém do cardiochacra por manifestação deficitária; o antagonismo cardiochacra exacerbado  

/ cardiochacra encapsulado; o antagonismo incontinência emocional / repressão emocional; 

o antagonismo sabedoria da razão / impulso da emoção; o antagonismo livre / cativo; o antago-

nismo desejo / vontade; o antagonismo malestar pré-assistência / bem-estar pós-assistência. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na autopesquisa da autoconsciencialidade. 

Filiologia: a adrenalinofilia; a apriorismofilia; a belicosofilia; a dogmatofilia; a egofilia; 

a familiofilia; a pedofilia; a mimeticofilia; a emocionofilia. 

Fobiologia: todas as fobias, em especial a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome do pânico; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome 

de Estocolmo; a síndrome de Stendhal; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do ostra-

cismo; a síndrome da pré-derrota; a síndrome do impostor. 

Maniologia: a agromania; a lipemania; a querulomania; a nostomania; a hieromania; 

a queromania; a riscomania; a suicidomania; a mania da competição; a mania da perseguição; 

a mania da conspiração; a mania da autovitimização. 

Mitologia: a eliminação dos mitos estratificados no temperamento pessoal. 

Holotecologia: a autocriticoteca; a psicossomatoteca; a cosmoeticoteca; a paradiploma-

ticoteca; a interassistencioteca; a paraterapeuticoteca; a recinoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Interprisiologia; a Interassistenciologia;  

a Desassediologia; a Autoconsciencioterapia; a Autoconscienciometrologia; a Recinologia; a Fra-

ternismologia; a Despertologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin psicopatológica; a conscin alexitímica; a conscin esponja; a cons-

cin do contra; a eterna vítima; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; 

o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o refém do cardiochacra; o ansioso; o neurótico; o cabeça quente; o es-

tourado; o agressivo; o brigão; o violento; o romântico inveterado; o chorão; o manteiga derreti-

da; o insatisfeito; o queixoso; o magoado; o assimilado; o medroso; o reprimido. 

 

Femininologia: a refém do cardiochacra; a ansiosa; a neurótica; a cabeça quente; a es-

tourada; a agressiva; a brigona; a violenta; a romântica inveterada; a chorona; a manteiga derre-

tida; a insatisfeita; a queixosa; a magoada; a assimilada; a medrosa; a reprimida. 
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Hominologia: o Homo sapiens cardiochacralis; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo 

sapiens immaturus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens hostilis; o Homo sapiens egode-

fensus; o Homo sapiens autovictimatus; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens artisticus; 

o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens inattentus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: refém do cardiochacra contumaz = a conscin vivenciando o sequestro 

emocional de modo frequente, habitual, no dia a dia; refém do cardiochacra pontual = a conscin 

na função de assistente vivenciando o sequestro emocional no momento da assistência impedindo 

a realização da mesma. 

 

Culturologia: os choques culturais; a cultura da emoção. 

 

Terapeuticologia. Concernente à Autevoluciologia, a eliminação da emocionalidade no-

sológica decorre da autoortorretilinearização pensênica obtenível pelo uso persistente das ferra-

mentas autopesquisísticas, autoconscienciométricas e autoconsciencioterápicas, promotoras das 

reciclagens intrafísicas (recins) continuadas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o refém do cardiochacra, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

02.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

03.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

04.  Alexitimia:  Comunicologia;  Nosográfico. 

05.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

06.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Autodomínio  emocional  despertológico:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

09.  Parêntese  patológico:  Grafopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

11.  Satisfação  ambígua:  Psicossomatologia;  Neutro. 

12.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Sobreposição  mentalsomática:  Holomaturologia;  Homeostático. 

14.  Sucumbência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Temperamento  instável:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

 

AO  REFÉM  DO  CARDIOCHACRA,  AINDA  PRESO  NO  CICLO  

ALGOZ-VÍTIMA,  RECOMENDA-SE  O  AUMENTO  DA  INTERAS-
SISTENCIALIDADE.  É  A  OPÇÃO  MAIS  EXPEDITA  PARA  

ALCANÇAR  A  AUTOLIBERAÇÃO  RUMO  À  DESPERTICIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a maximização da interassistencialidade 

para ampliar o domínio emocional? Já avaliou, inversamente, o efeito da emocionalidade sobre  

o grau de sucesso interassistencial? 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19326 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel 
Muniz; pref. Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 

enus.; 125 expressões e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 
técnicas; 5 teorias; 5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 cenografias; 20 infográficos; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 

21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 

2004; páginas 69 a 72. 
2.  Idem; 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; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 micro-

biografia; 30 tabs.; 2 websites; posf.; 4 musicografias; 4 pinografias; 90 filmes; 380 refs.; 12 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 
cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 23 e 89  

a 93. 
3.  Bloch, Arnaldo; Desejo & Vontade; Artigo; O Globo; Jornal; Diário; Ano LXXXVII; N. 28.579; Caderno: 

Segundo Caderno; Rio de Janeiro, RJ; 05.11.11; página 12. 

4.  Horney, Karen; Nossos Conflitos Interiores: Uma Teoria Construtiva das Neuroses (Our Inner Conflicts:  
A Constructive Theory of Neurosis); trad. Octavio Alves Velho; 212 p.; 2 partes; 12 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; alf.; 

ono.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Editôra Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 1966; páginas 21 a 29. 

5.  Kahneman, Daniel; Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar (Thinking Fast and Slow); revisores Ana 
Kronemberger; & Fatima Fadel; trad. Cássio de Arantes Leite; 612 p.; 5 partes; 38 caps.; 1 citação; 1 E-mail; 66 enus.;  

1 fluxograma; 12 fotos; 6 gráfs.; 6 ilus.; 1 microbiografia; 9 tabs.; 1 website; 394 notas; 2 apênds.; alf.; 23 x 16 x 3 cm; 

br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 24, 476, 479 a 481, 483, 485, 487 a 491 e 507 a 510. 
6.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; Karina Thomaz;  

& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 21 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 3 websi-

tes; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio 
de Janeiro, RJ; 2001; páginas 136, 139 e 142 a 148. 

7.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

gina 28. 

8.  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 25, 50, 95  

a 100, 171 e 216 a 218. 

 

A. B. O. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19327 

R E F E R Ê N C I A  
( A U T E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A referência é o ato ou efeito de referir, de reportar-se a alguma realidade, 

fato, objeto, instituição, periódico, livro, obra, episódio, casuística, variável ou consciência, toma-

da à conta de instrumento de medição, fator de comparação, padrão ou modelo de experiência 

evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo referência vem do idioma Latim, referentia, de referre, “levar con-

sigo; alcançar; obter; tornar; voltar atrás; restituir; recolocar; repor; dar; oferecer; representar; fa-

zer reviver; agradecer; dar em troca; transcrever; inscrever; referir (em 1 escrito); relatar”. Surgiu 

em 1858. 

Sinonimologia: 01.  Modelo. 02.  Padrão. 03.  Baliza; bitola. 04.  Cânone. 05.  Norma.  

06.  Exemplo. 07.  Estalão. 08.  Protótipo. 09.  Amostra; arquétipo. 10.  Retrato; tipo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo referência: 

autorreferência; endorreferência; interreferência; interreferencial; referencial; referenciar; refe-

renda; referendar; referendário; referendo; referente; referida; referido; referimento; referir. 

Neologia. As duas expressões compostas referência temporal e referência evolutiva são 

neologismos técnicos da Autevoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Desfocagem. 2.  Desorganização. 3.  Monovisão. 

Estrangeirismologia: a chamada na Internet; o referendum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Discernimentologia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a referência; o padrão de referência; a busca de referências; a referência bási-

ca; a referência videográfica; a referência virtual; a referência vaga; a referência acadêmica; o va-

lor da referência; o peso da referência; a referência pertinente; a referência direcional; a obra de 

referência; o centro de referência; o elemento de referência; o fator de referência; o grupo de refe-

rência; o lugar de referência; a referência omnigráfica; a relação existente entre as realidades;  

a triagem das realidades; o plano de referência; o sistema de referência; a referência preestabe-

lecida; a referência adicional; a referência cruzada; a referência sintetizada; o resumo; o marco re-

ferencial; o estabelecimento de padrão; o ato de tomar alguma realidade como referência; a sín-

tese da comparação; a unidade de medida; a menção; a alusão; a escolha da fonte de imitação;  

a busca da aproximação ideal do melhor; a identificação do prioritário; a referência como fonte de 

inspiração; o poder de autoridade; a referência profissional; a carta de referência; a abonação do 

autodesempenho; o maior professor da conscin; a melhor obra na linha de experiência; o melhor 

modelo familiar; o melhor modelo profissional; o livro de referência; o manual de referência;  

o verbete da enciclopédia; a referência histórica; a referência espaciotemporal; a bissociação;  

a associação de ideias; o vínculo; a empatia; o ato de considerar firme e valioso; o ato de estribar- 

-se em algo; o emprego das escalas; a obsolescência das referências pessoais; a perda de referên-

cia; a mudança da referência; a reciclagem existencial; o autodiscernimento evolutivo; a maturi-

dade consciencial; a bagagem intelectual; a consciência pessoal em cada linha de conhecimento;  

a procura do nível evolutivo mais elevado; a referência ao melhor livro em cada área de cognição; 

a referência ao melhor autor em cada área de pesquisa; o posicionamento de observar ao máximo; 

o megafoco evolutivo pessoal; o Homo sapiens serenissimus na condição de modelo evolutivo. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparador 

extrafísico da conscin lúcida; o evoluciólogo extrafísico do grupocarma; a sinalética energética  

e parapsíquica pessoal; as referências multidimensionais; o emprego das parapercepções nas deci-

sões; o convívio intra e extrafísico com as referências evolutivas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da recuperação 

de cons; o princípio  o “contra fatos não h  argumentos”. 

Teoriologia: a teoria da referência. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Autoconscien-

ciometrologia. 

Enumerologia: o padrão; o paradigma; o modelo; o molde; o espelho; o precedente;  

a citação. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio cita-

ção direta (ipsis litteris)–citação indireta (paráfrase); o binômio referência primária–referência 

secundária (apud). 

Interaciologia: a interação loc interno–loc externo. 

Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio conexidade-conota-

ção-concatenação. 

Antagonismologia: o antagonismo retroparadigma em bases materiológicas / neopara-

digma conscienciológico; o antagonismo destaque / insinuação. 

Legislogia: a lei dos direitos autorais. 

Fobiologia: a plagiofobia. 

Sindromologia: a síndrome do narcisismo (autorreferência excessiva). 

Mitologia: os mitos cinematográficos; os mitos religiosos. 

Holotecologia: a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pedagogoteca;  

a apriorismoteca; a sinaleticoteca; a definoteca. 

Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Au-

tocogniciologia; a Autocriteriologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Conexolo-

gia; a Decidologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a consciência-referência; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a 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 referens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens per-

quisitor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: referência temporal = a do presidente do fã-clube bem-intencionado; re-

ferência evolutiva = a da conscin discernidora embasando a abertura da evolução pessoal no mo-

delo técnico, o Serenão. 

 

Culturologia: a cultura pessoal. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética do enfo-

que técnico, 10 categorias de referências básicas: 

01.  Altitude:  baixo  /  alto. 

02.  Comprimento:  curto  /  longo. 

03.  Consciência:  lúcida  /  inconsciente. 

04.  Cronêmica:  antecipação  /  postergação. 

05.  Movimento:  aceleração  /  repouso. 

06.  Peso:  leve  /  pesado. 

07.  Posição:  anterior  /  posterior. 

08.  Profundidade:  raso  /  fundo. 

09.  Proxêmica:  afastamento  /  proximidade. 

10.  Sintonia:  assíncrono  /  síncrono. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a referência, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

02.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

03.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Citaciologia:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Código  consagrado:  Autorrecexologia;  Neutro. 

06.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Marca  de  excelência:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

12.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 
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SE  AS  REALIDADES,  COISAS,  CONSCIÊNCIAS,  FATOS   
E  PARAFATOS  SÃO  DIVERSIFICADOS,  O  MAIS  INTELI- 

GENTE  É  BUSCAR  OS  MELHORES  PADRÕES  DE  REFE- 
RÊNCIA  PARA  SE  VIVER  MELHOR  E  ACERTADAMENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estabeleceu padrões para todos os posiciona-

mentos existenciais? A Cosmoeticologia embasa tais padrões? 
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R E F I N A M E N T O    D A    I N T E N C I O N A L I D A D E  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O refinamento da intencionalidade é o ato ou efeito de melhorar, aprimo-

rar, aperfeiçoar ou qualificar a intenção pessoal a partir de reflexões e questionamentos do padrão 

da pensenidade, de modo a evitar ou fazer a profilaxia de precipitações, reatividades, egocentris-

mos, manipulações, autocorrupções, inconsequências e superficialidades perante a conduta orien-

tada pela cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; refor-

ço; intensificação”. A palavra fino deriva também do idioma Latim, finis, “limite; extremo; fim; 

passando a designar o bem-feito, o bem-acabado, com a acepção de perfeito”, provavelmente sob 

influência do idioma Italiano, fine, “dotado de aguda sensibilidade”. O sufixo mento vem do mes-

mo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo refinamento 

surgiu em 1858. O termo intenção vem do idioma Latim, intentio, “ação de entesar, de estender; 

tensão; pressão; esforço; plano; intenção; vontade; atenção; designo; desenho”. Apareceu no Sé- 

culo XIII.  

Sinonimologia: 1.  Qualificação cosmoética da intencionalidade. 2.  Esmero da intencio-

nalidade. 3.  Aprimoramento da intencionalidade. 4.  Qualificação da manifestação consciencial.  

Antonimologia: 1.  Camuflagem da intencionalidade. 2.  Desqualificação da intenciona-

lidade.  

Estrangeirismologia: a intencionalidade evidenciada através da glasnost consciencial;  

a intention recta; o Autopensenarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intenção cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmoeticidade; os contrapensenes gerados pe-

la falta de compreensão interconsciencial; a organização pensênica; a pensenidade discernida;  

a retilinearidade do pensamento; os benignos pensenes; a benignopensenidade; a fôrma holopen-

sênica sadia; a autoincorrupção pensênica; os pensenes cosmoéticos; o holopensene da interassis-

tencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o refinamento da intencionalidade; os níveis de cosmoética pessoal e grupal; 

a qualificação da conduta a partir da lapidação da intenção; a anticonflituosidade; a autodesasse-

dialidade; a recin e a recéxis; o norteamento das atitudes pautado nos valores pessoais; os valores 

e princípios cosmoéticos; a autocoerência; o autesforço cosmoético mantenedor da intenção quali-

ficada; a autossinceridade; a motivação hígida; a Higiene Consciencial ajudando na profilaxia dos 

erros; as consequências das decisões equivocadas; o ato de “dourar a pílula”; o mascaramento das 

informações; a falta de clareza nas comunicações; a busca da influência e do poder; a necessidade 

de se ter privilégios; o uso das manipulações para alcance de objetivos pessoais; as seduções anti-

cosmoéticas; o hábito da persuasão; a tentativa de convencer o outro; as incoerências pessoais 

pondo em dúvida a real intencionalidade; a dissimulação; a intenção camuflada; o “canto da sere-

ia”; o ludibriamento; os blefes; as mensagens subliminares; as mentirinhas visando ao autofavore-

cimento; a tentativa de escondimento dos desejos e da finalidade pessoal; o excesso de importân-

cia à autoimagem; a tendência a querer ficar sempre “bem na fita”; a inautenticidade; a falta de 

glasnost; as conivências; o acobertamento de erros pessoais e alheios; a defesa inconveniente do 

próprio clã; o jeitinho brasileiro; a superficialidade das reflexões; a banalização dos problemas  

a fim de se evitar responsabilidades; a “rádio pirata” do corredor; a fofoca intrafísica (fofin);  
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a utilização da informação com fins manipulatórios; a evocação intrusiva e patológica; a intenção 

desqualificada; as denúncias descontextualizadas; o revide; a vingança; o mandonismo; o autori-

tarismo; a agressividade; o belicismo; a inacessibilidade aos demais; o constrangimento alheio;  

o desrespeito ao outro; a arrogância; as hostilidades e grosserias; as cobranças exageradas e / ou 

indevidas; o ato de forçar a barra; a submissão anticosmoética; a reatividade desnecessária; a ne-

cessidade de se ter razão; as omissões deficitárias; o hábito de deixar tudo para resolver depois; as 

protelações contribuindo para a manutenção da zona de conforto; os egoísmos e egocentrismos;  

a conduta pautada em pseudoargumentos de boas intenções; os motivos enganadores; as falácias 

lógicas; o posicionamento autocorrupto; as justificativas questionáveis e / ou constantes; o acriti-

cismo; a fuga dos autenfrentamentos; a “puxada do próprio tapete”; as tendências comportamen-

tais negativas sobrepondo a conduta cosmoética; o autengano; as emoções perturbadoras dificul-

tando a manutenção de posturas hígidas; os repetidos mecanismos de defesa do ego (MDEs) em 

ação; os hábitos inadequados; o lema “viva e deixe viver”; o ato de abrir mão; a antiimpulsivida-

de; a atitude de caso pensado positivamente; a linha divisória entre a intenção questionável  

e a cosmoética aplicada; os dilemas cosmoéticos; a escolha mais assertiva; a responsabilidade 

evolutiva; a autexposição sadia; os autenfrentamentos enquanto precursores dos heteroenfrenta-

mentos necessários; os testes existenciais críticos de autoincorruptibilidade; as priorizações pró-

evolutivas; os autoconstrangimentos cosmoéticos alavancadores das reciclagens; os resultados 

orientadores da melhor conduta cosmoética; a saída da inércia evolutiva; as omissões superavitá-

rias; o momento certo de falar; as estratégias cosmoéticas; a tares; a interassistencialidade; a em-

patia; as concessões cosmoéticas; o ato de não pensar mal de ninguém; o autoimperdoamento;  

o heteroperdoamento; a saída do ego; a postura de maxifraternismo e intercompreensão; os senti-

mentos elevados; o olhar com foco nos trafores alheios; a intenção de sempre buscar a solução 

dos problemas e dificuldades; a eliminação da postura de vitimização; as medidas conciliatórias; 

o respeito ao Paradireito das consciências; a imparcialidade; a tábula rasa para evitação da aprio-

rismose; a retidão; a dignidade; o autodiscernimento cosmoético se sobrepondo à boa intenção;  

a intencionalidade de quem procura sempre acertar; a lisura de procedimentos; o corretismo; a sa-

tisfação pessoal proveniente da assertividade cosmoética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção vexa-

minosa; os conselhos do guia amaurótico “de plantão”; as interferências assediadoras; a fofoca 

extrafísica (fofex); a informação energética em dissonância com a comunicação verbal; o inescon-

dimento da realidade consciencial e intenções pessoais para as consciexes amparadoras; o saldo 

holocármico da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o uso cosmoético das energias; o insight dos am-

paradores; o padrão das consciexes mais lúcidas e evoluídas; a vivência nas comunexes avan-

çadas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo automotivação interassistencial–intencionalidade cos-

moética; o sinergismo conscin cosmoética–conscin amparadora; o sinergismo autopensenização-

-magnointeresse; o sinergismo intenção qualificada–bem-estar. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da ação e rea-

ção; o princípio de os fins não justificarem os meios. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da Cosmoética; a teoria da evolutividade. 

Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção; a técnica do sobrepairamento; a téc-

nica da atenção plena (mindfulness); as técnicas de manutenção da Higiene Consciencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico colocado à prova, evidenciando os 

níveis da cosmoética pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciolo-
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gia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico Se-

renarium; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Penseno-

logia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos das condutas anticosmoéticas geradoras de interprisões grupo-

cármicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses surgidas a partir do aprofundamento das reflexões 

no refinamento das intenções. 

Ciclologia: o ciclo apego-desapego; o ciclo autopercepção–autocriticidade–refinamento 

da intencionalidade. 

Binomiologia: o binômio valor pessoal–propósito; o binômio manipulação conscien-

cial–interesses egoicos; o binômio estratégia interassistencial–interesses altruístas. 

Interaciologia: a interação conteúdo oportuno–forma adequada na exposição das ideias 

e fatos. 

Crescendologia: o crescendo Ética-Cosmoética; o crescendo erro-correção.  

Trinomiologia: o trinômio autocrítica–glasnost–abertismo consciencial; o trinômio 

desculpa-melin-melex; o trinômio filtros perceptivos–preconceito–intencionalidade distorcida;  

o trinômio intenção cosmoética–conduta cosmoética–autodefesa cosmoética; o trinômio intenção 

camuflada–insinceridade–manipulação anticosmoética; o trinômio autodiscernimento-cosmoéti-

ca-interassistencialidade; o trinômio autodepuração pensênica–autorregulação comportamen-

tal–autocomposição da personalidade cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio boa intenção–boa vontade–autodiscernimento–assertivi-

dade; o polinômio autopesquisa da intencionalidade–reconhecimento do propósito–autodiscerni-

mento–refinamento da intenção–atuação cosmoética; o polinômio autovalores-autocosmoética- 

-intencionalidade-autocoerência. 

Antagonismologia: o antagonismo submissão anticosmoética / concessão cosmoética;  

o antagonismo manipulação consciencial / estratégia interassistencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de a intenção pessoal reverberar na intenção das consciên-

cias próximas. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço; a lei dos 

afins se atraem; as leis da Cosmoética. 

Fobiologia: a autocriticofobia. 

Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome da dispersão consciencial; a sín-

drome do ostracismo. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a desassedioteca; a holomaturoteca; a conscienciote-

ca; a intencionoteca; a pensenoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Autodesassediologia; a Discernimentologia; 

a Autocriticologia; a Amparologia; a Recinologia; a Discernimentologia; a Paraprofilaxiologia;  

a Holomaturologia; a Assistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial. 

 

Masculinologia: o assistente interconsciencial; o amparador intrafísico; o autodecisor;  

o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon 

lúcido; o escritor; o intelectual; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o voluntário; o pré-serenão vulgar; o homem de ação.  
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Femininologia: a assistente interconsciencial; a amparadora intrafísica; a autodecisora;  

a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lú-

cida; a escritora; a intelectual; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação; a pré-serenona vulgar; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intentorectus; o Homo sapiens authenticus; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo 

sapiens paradireitologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrefinamento da intencionalidade = a melhoria da qualidade da in-

tenção cosmoética do pré-serenão vulgar; maxirrefinamento da intencionalidade = a melhoria da 

qualidade da intenção cosmoética do ofiexista; megarrefinamento da intencionalidade = a quali-

dade da intenção cosmoética sempre presente na pensenidade dos Serenões. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia. 

 

Terapeuticologia. Visando o refinamento cosmoético da intenção, seguem em ordem al-

fabética, por exemplo, 16 questionamentos norteadores da autorreflexão, a fim de ampliar o auto-

discernimento para a ação: 

01.  Abertismo. Estou aberto(a) para o novo? Ou mantenho rigidez e preconceito? 

02.  Acalmia. Como me sinto? Tranquilo(a)? Ansioso(a) Agitado(a)? Nervoso(a)? 

03.  Autossinceridade. Pensenizei de modo assistencial ou egoico? Estou tentando ca-

muflar a minha intenção? Quais elementos se evidenciaram na autopensenização? 

04.  Coerência. Estou sendo coerente com valores e princípios pessoais? 

05.  Compreensão. Estou sendo empático(a) e levando em conta as questões alheias, 

além das minhas?  

06.  Conflito. A situação ou ideia conflitiva causa-me algum incômodo? Tenho consci-

ência dos padrões mentais autoperturbadores?  

07.  Coragem. Estou disposto(a) a pagar o preço do desassédio, mesmo arcando com 

aparentes e temporários prejuízos? 

08.  Cotejo. Tenho dificuldade em abrir mão de algo? Quais os possíveis ganhos e perdas? 

09.  Defesa. Estou sendo reativo(a)? Há agressividade ou competitividade no comporta-

mento pessoal? Quero defender algo ou alguém? Por qual razão? 

10.  Erro. Estou usando de falácia lógica? Existe algum percentual de autengano? 

11.  Experiência. Já vivenciei situação similar anteriormente? Como agi? Qual foi o re-

sultado obtido? 

12.  Irreflexão. Está havendo precipitação ou impulsividade pessoais?  

13.  Padrão. Os autopensenes, intenções e posturas pessoais mantêm conexão com am-

paro, com guia amaurótico ou com assediador?  

14.  Perspectiva. Estou sendo de fato interassistencial e cosmoético(a)? Quais os possí-

veis resultados se agir como pretendo? 

15.  Tempo. Esse é o melhor momento para a ação? 

16.  Tensão. Estou lúcido(a) para as pressões intrafísicas? E extrafísicas? Venho traba-

lhando com as energias? 

 

Assertividade. Importa à consciência adquirir autoconscientização quanto aos verdadei-

ros motivos norteadores da conduta pessoal, buscando constantemente rever, reavaliar, reciclar  

e aperfeiçoar a autopensenidade e ações consequentes, qualificando o rastro evolutivo pessoal, 

agindo cosmoeticamente, em favor de todos. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o refinamento da intencionalidade, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

02.  Autocondição  irretocável:  Harmoniologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  ideia-intenção:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Indignação  cosmoética:  Autocosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Intencionalidade  continuada:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Intencionograma:  Intencionologia;  Neutro. 

10.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

12.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Resistência  cosmoética:  Lucidologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  da  qualificação  da  intenção:  Autocosmoeticologia;  Neutro. 

15.  Vácuo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

 

O  REFINAMENTO  DA  INTENCIONALIDADE  É  CONDUTA  ES-
SENCIAL  PARA  QUEM  QUER   DIMINUIR  ERROS  E  EQUÍ-
VOCOS,  MINIMIZAR  O  AUTASSÉDIO,  QUALIFICAR  A  AU-
TOCOSMOÉTICA  E  ACELERAR  A  EVOLUÇÃO  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já adquiriu o hábito de refletir sobre a própria in-

tenção antes de agir? Tem procurado qualificar cosmoeticamente atos, posturas e pensenes pes-

soais cada vez mais? 

 

M. R. V. 
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R E F I N A M E N T O    F O R M A L  
( E X A U S T I V O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O refinamento formal é o ato ou efeito de aperfeiçoar, aprimorar, apurar, 

clarificar, esmerar, lapidar ou melhorar a obra de comunicação até o extremo útil do emprego da 

técnica da exaustividade, aplicando, ao mesmo tempo, ao máximo, a técnica do detalhismo, a fim 

de fixar melhor as neoideias. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; refor-

ço; intensificação”. A palavra fino deriva também do idioma Latim, finis, “limite; extremo; fim; 

passando a designar o bem-feito, o bem-acabado, com a acepção de perfeito”, provavelmente sob 

influência do idioma Italiano, fine, “dotado de aguda sensibilidade”. O sufixo mento vem do mes-

mo idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo refinamento 

surgiu em 1858. O vocábulo formal procede igualmente do idioma Latim, formalis, “relativo  

à, ou que serve de molde ou forma, formal”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Refinação formal. 2.  Sutileza formal. 3.  Refinação didática.  

4.  Apuro comunicativo. 5.  Texto explicitativo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo refinação: re-

finada; refinado; refinador; refinadora; refinadura; refinamento; refinar; refinaria; refino. 

Neologia. As duas expressões compostas refinamento formal específico e refinamento 

formal geral são neologismos técnicos da Exaustivologia. 

Antonimologia: 1.  Obviedade formal. 2.  Comunicação vulgar. 3.  Texto comum.  

4.  Texto hermético. 

Estrangeirismologia: o crescendo plus-surplus. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao detalhismo exaustivo na comunicabilidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Há refina-

mentos tarísticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do detalhismo; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: o refinamento formal; o refinamento comunicativo; o detalhe destacado;  

a nuança formal; as facetas múltiplas das formas e dos conteúdos; o emprego didático das pala-

vras em itálico; a comunicabilidade; a exaustividade; o detalhismo; os nacos dos saberes sutis; as 

lambujas pedagógicas; os bônus didáticos; o detalhe quase imperceptível; o apuro ideativo; o es-

mero mentalsomático; o refinamento ideativo sem requinte emocional; a boa forma mentalsomáti-

ca; o desembaraço intelectual; a pulverização didática dos neoconceitos; a exaustividade das sín-

teses como consequência natural do detalhismo analítico; a exclusão dos parasitas de linguagem. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da explicitação comunicativa. 

Teoriologia: a teoria da linguagem. 

Tecnologia: a técnica da sutileza comunicativa; a técnica do detalhismo exaustivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores. 

Efeitologia: o efeito da bissociação lógica. 

Neossinapsologia: a ativação das conexões interneuronais provocando a criação de 

neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo conjectura-redação-revisão-editoração-impressão-publicação-distri-

buição do texto escrito. 

Enumerologia: o teste de paciência comunicativa; o teste de paciência pesquisística;  

o teste de paciência ideativa; o teste de paciência detalhista; o teste de paciência digital; o teste 

de paciência repetitiva; o teste de paciência revisional. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma. 

Interaciologia: a interação autor-leitor; a interação leitura-redação; a interação psico-

motricidade-intelectualidade; a interação mensagem-moldura; a interação concentração mental–

–atenção; a interação explícito-implícito; a interação análise-síntese; a interação tacon-tares. 

Crescendologia: o crescendo ideia simples–ideia complexa; o crescendo retroverpon- 

-neoverpon. 

Trinomiologia: o trinômio detalhismo-maximização-exaustividade; o trinômio concep-

ção-digitação-editoração. 

Polinomiologia: o polinômio linhas-frases-sínteses-ênfases. 

Antagonismologia: o antagonismo clareza / obscurantismo; o antagonismo automotiva-

ção / preguiça. 

Paradoxologia: o paradoxo neurônio-músculo. 

Politicologia: a democracia; a intelectocracia; a cognocracia; a heurocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a intelectofilia; a comunicofilia. 

Fobiologia: a onomatofobia; a disciplinofobia; a criticofobia; a neofobia. 

Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; 

a comunicoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Exaustivologia; a Comunicologia; a Conformática; a Filologia;  

a Linguística; a Morfologia; a Redaciologia; a Experimentologia; a Argumentologia; a Estilística. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin consultora de pesquisa na CCCI; a conscin lúcida; a isca humana incons-

ciente; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens 

auctor; o Homo sapiens pangraphicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens po-

lymatha; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: refinamento formal específico = a vivência do traforismo; refinamento 

formal geral = a educação do Homo sapiens scriptor. 

 

Culturologia: a cultura da Erudiciologia Comunicativa. 

 

Exaustivologia. Sob a ótica da Conformática, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

detalhes formais empregados na redação dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia: 

01.  Acentuação: simultaneamente sem acentuação. Exemplos: oximoro, oxímoro. 

02.  Aliterações: entre parênteses. Exemplos (homofonia): falta, falha, falência. 

03.  Conceitos: italicização. Exemplos: técnica, teoria. 

04.  Cronêmica: atualização; parênteses. Exemplo: (Ano-base: 2008). 

05.  Enumerações: italicização. Exemplos: agendex, comunex. 

06.  Espaçamentos: duplo espaço intervocabular. Exemplo: Seção Remissiologia. 

07.  Estrangeirismologia: italicização. Exemplos: ignoramus, ignorabimus. 

08.  Filiologia: sílabas; italicização quando composto de 7 termos. Exemplos: zoofilia, 

conviviofilia. 

09.  Fobiologia: sílabas; italicização quando composto de 7 termos. Exemplos: intelecto-

fobia, bibliofobia. 

10.  Hibridismos: italicização. Exemplo: giga-EV; pertúrbio. 

11.  Holotecologia: sílabas; italicização quando composto de 7 termos. Exemplos: 

cognoteca, recexoteca. 

12.  Hominologia: hominis; expressão composta; italicização. Exemplos: Homo sapiens 

perquisitor; Homo sapiens logicus. 

13.  Letras: italicização. Exemplos: trafor, trafar. 

14.  Números: emprego direto, sem o extenso. Exemplo: a evolução a 2. 

15.  Palavras: italicização. Exemplos: antidireito tributário, antidireito internacional. 

16.  Politicologia: sílabas; italicização quando composto de 7 termos. Exemplos: vulgo-

cracia, asnocracia. 

17.  Pontuação: negritização; ponto final em negrito encerrando o período aberto pelo 

subtítulo em negrito com 2 pontos. Exemplo: os primeiros pontos finais nesta enumeração. 

18.  Prefixos: italicização. Exemplos: metanálise, meganálise. 

19.  Sílabas: italicização. Exemplos: Ignorantismo, Apedeutismo (Enumerologia). 

20.  Sufixos: italicização; rimário. Exemplos: alegria, euforia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o refinamento formal, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Curiosologia:  Autopesquisologia;  Neutro. 

04.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

05.  Frase  enfática:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 
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08.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

09.  Reparo  técnico:  Autopesquisologia;  Neutro. 

10.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Resgate  de  expressão:  Conformática;  Neutro. 

12.  Técnica  conscienciológica  curiosa:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

O  REFINAMENTO  FORMAL  NÃO  É  MERO  ARTIFÍCIO  LI-
TERÁRIO,  LEVIANO,  MAS  FERRAMENTA  PESQUISÍSTICA,  
CRITERIOSA  E  ÚTIL  NO  UNIVERSO  DA  COMUNICAÇÃO,  

ALÉM  DAS  FILOSOFICES  E  DOS  CIENTIFICISMOS. 
 

Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, o refinamento formal? Tal re-

curso pode, de fato, ser considerado pró-pesquisas avançadas das consciências na abertura da co-

municação escrita? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 

300 termos; 21 x 28 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 55 a 204. 
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R E F U G I A D O  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O refugiado é a conscin, homem ou mulher, forçada a deixar o Estado de 

origem, ou terra natal, colocada para fora do universo jurídico, político e econômico nacional  

por ter a respectiva condição de sujeito de direito negada por aqueles incumbidos de reconhecê-la, 

garanti-la, protegê-la e promovê-la. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo refúgio deriva do idioma Latim, refugium, “refúgio; asilo; acolhi-

da; guarida”. Surgiu no Século XV. A palavra refugiado apareceu no Século XIV.  

Sinonimologia: 1. Exilado; proscrito. 2.  Asilado. 3.  Buscador de asilo. 4. Imigrante for-

çado. 5.  Imigrante de sobrevivência.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo refúgio: refu-

giada; refugiado; refugiar.  

Antonimologia: 1.  Imigrante ambiental; imigrante econômico; imigrante voluntário.  

2.  Cidadão. 3.  Expatriado; funcionário internacional. 4.  Autóctone. 5.  Criminoso; fugitivo da 

lei; terrorista. 6.  Perseguidor; violador de direitos. 

Estrangeirismologia: as internally displaced people (IDPs); o United Nation High Co-

missioner for Refugees (UNHCR); o refugiado enquanto dramatis personae do belicismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à consciência de as fronteiras entre os países serem artificiais. 

Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Refugia-

dos são pessoas. Refúgio é salvaguarda. Refugiado: imigrante forçado. Refugiados sofrem perse-

guições. Refugiados: conscins deslocadas. Refugiar-se é proteger-se. 

Citaciologia. Eis 3 citações referentes ao tema: – O exílio não é apenas a experiência da 

solidão, do afastamento, da nostalgia. À maioria dos indivíduos, o desterro afeta a estrutura da 

identidade. A exclusão da palavra, da língua do berço, não se vive apenas como política; é tor-

mento pessoal (Maria José de Queiroz, 1934–). Man is a social animal and life is not easy for him 

when social ties are cut off (O homem é animal social e a vida não é fácil para ele quando laços 

sociais são cortados; Hannah Arendt, 1906–1975). O mundo inteiro é a nossa pátria para que  

o nosso valor se prove com amplidão (Lucius Annaeus Seneca, 4–65 e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos refugiados; o holopensene pessoal da exclusão 

social; o holopensene pessoal da autovitimização; os patopensenes; a patopensenidade; o holo-

pensene pessoal da vingança; o holopensene pessoal da resiliência; o holopensene pessoal da per-

severança; os fraternopensenes enquanto base intrínseca do trabalho humanitário com refugiados; 

a adaptabilidade holopensênica marcante em conscins vitoriosas diante das adversidades do des-

locamento forçado. 

 

Fatologia: o Direito Internacional dos Refugiados (DIR) enquanto 1 dos 3 pilares dos 

Direitos Humanos; o indivíduo forçado a sair do país de origem para se proteger em outro territó-

rio por fundado temor de perseguição, riscos de morte ou perda da liberdade por motivos políti-

cos, raciais, religiosos, de nacionalidade ou por pertencimento a grupo social específico; os indi-

víduos submetidos a deslocamento forçado para outro país em razão de guerras e conflitos arma-

dos; as pessoas em situação análoga à do refugiado; a Convenção de Genebra sobre o Estatuto 

dos Refugiados de 1951; o Protocolo de 1967 sobre o Estatuto dos Refugiados; a Declaração de 

Cartagena de 1984; a Declaração de Nova York de 19 de setembro de 2016 enquanto fundamento 

do trabalho com migrantes e refugiados para o futuro próximo; o fato de 84% dos refugiados 
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estarem em países em desenvolvimento (Ano-Base: 2016); o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) enquanto instituição internacional responsável pela proteção 

do direito dos refugiados; o trabalho do brasileiro e alto-funcionário das Nações Unidas Sérgio 

Vieira de Mello (1948–2003) à frente do ACNUR; a II Guerra Mundial enquanto principal 

desencadeador da necessidade da criação do Direito Internacional dos Refugiados; a perseguição 

a pessoas por motivos de orientação sexual; os menores separados e desacompanhados enquanto 

tema de atenção no contexto do trabalho com refugiados; o recrutamento forçado das crianças-

soldado; as mulheres enquanto grupo social específico no contexto do direito dos refugiados;  

a mutilação genital feminina (female genital mutilation) enquanto causa de deslocamento forçado; 

o casamento forçado; a guerra no Leste da República Democrática do Congo (RDC) e a respec-

tiva ausência de cobertura da mídia; o Território Ocupado da Palestina enquanto terra de refugia-

dos; a Faixa de Gaza e a impossibilidade de as pessoas nativas buscarem refúgio em outros países 

em razão do bloqueio de Israel e do Egito; o holocarma da região do Oriente Médio enquanto 

palco milenar de conflitos armados; os campos de refugiados e as gerações perdidas nascidas, 

crescidas e esquecidas; o fato de o Afeganistão ter sido o país de origem com o maior número de 

refugiados no mundo até o início dos conflitos na Síria; o maior campo de refugiados do mundo 

Dadaad, no Quênia, ativo desde 1991 (Ano-base: 2017); os grupos terroristas do Estado Islâmico, 

Al-Shabaab, Boko Haram, Taliban, Al-Qaeda e outros enquanto grandes causadores de desloca-

mentos em massa; o sistema de Dublin regulando o direito dos refugiados na União Europeia 

(UE); a Colômbia enquanto grande produtor de refugiados na América Latina; os novos refugia-

dos da América Latina provenientes da Venezuela, Honduras, El Salvador e Guatemala; o fato de 

o número de refugiados no Brasil hoje ser em torno de 0,005% da população do Brasil (Ano-base: 

2016); a chegada de refugiados Sírios ao Brasil a partir do ano de 2013; os refugiados da costa 

Oeste da África no Brasil; o fato de no contexto do deslocamento forçado, 70% dos refugiados no 

Brasil serem homens e 90% dos menores separados ou desacompanhados meninos ou rapazes;  

o fato de haver aproximadamente 4.500 brasileiros refugiados ou pedindo refúgio e vivendo em 

outros países (Ano-base: 2016); o fato de o senso comum relacionar atualmente refugiados a síri-

os; a identificação de conflitos armados a partir de grandes fluxos migratórios; o belicismo en-

quanto causa do deslocamento forçado de refugiados; as grandes diásporas; os grandes movimen-

tos de deslocados; as viagens nos conveses de navios; o uso de vistos falsos e a não criminaliza-

ção do refugiado; o tráfico internacional de pessoas; as instituições da sociedade civil atuando em 

prol dos refugiados; as soluções duradouras (ou duráveis) do refúgio enquanto saídas paliativas 

para a questão da existência dos refugiados no mundo; a integração local; o reassentamento; a re-

patriação voluntária; o direito de reunião familiar; o advocacy internacional e nacional em benefí-

cio dos direitos dos refugiados; a necessidade de se retirar rótulos e de se enxergar a pessoa refu-

giada enquanto ser humano; as intersecções de vulnerabilidade em indivíduos em situação de re-

fúgio. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação sim-

pática de momentos de crises narrados por vítimas de violações de direitos humanos; a imprescin-

dível desassimilação simpática ininterrupta no contexto do trabalho com refugiados; as percep-

ções energéticas advindas de narrativas de solicitantes de refúgio; as percepções extrafísicas du-

rante a tenepes relacionadas aos atendimentos a refugiados e imigrantes; os resgastes extrafísicos 

de consciexes perseguidas; a importância da África no contexto da reurbanização extrafísica;  

o amparo extrafísico de função junto ao trabalho com refugiados; as transmigrações extrafísicas  

a menor, enquanto espécie de deslocamento forçado; as transmigrações extrafísicas, a maior, en-

quanto espécie de deslocamento voluntário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo multilateral do trabalho humanitário com refugiados;  

o sinergismo entre as comunidades de indivíduos do mesmo país de origem em apoio mútuo para 

enfrentamento das adversidades; o sinergismo equipin-equipex assistindo conscins em situação de 
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refúgio; o sinergismo das organizações internacionais atuando globalmente em benefício dos 

deslocados. 

Principiologia: o princípio do non-refoulement embasando o Direito Internacional dos 

Refugiados; o princípio da solidariedade fundamentando as respostas em esfera internacional pa-

ra grandes fluxos de deslocamento de pessoas; o princípio evolutivo de ser melhor sentar no ban-

co dos réus a ser acusador enquanto exemplo de perseguições estatais contra indivíduos oposito-

res políticos; o princípio “aconteça o melhor para to os” permitindo aos amparadores definirem 

os encaminhamentos assistenciais caso a caso; o princípio do limite do assistente demarcando até 

onde se pode chegar ao assistir conscins submetidas ao deslocamento internacional forçado sem 

acumpliciamento; o princípio da economia de males indicando ser o deslocamento forçado a me-

nos pior das opções frente a episódios de perseguição, guerra e conflitos armados; o princípio do 

universalismo dos Direitos Humanos enquanto base para o fim do nacionalismo. 

Codigologia: o código de Nairobi fundamentando o trabalho de entrevistas com pessoas 

em situação de refúgio; o código pessoal de Cosmoética (CPC) delimitando as fronteiras da inte-

rassistencialidade no contexto do trabalho humanitário. 

Teoriologia: a teoria do sistema político internacional de Estados-nações, territórios 

soberanos e fronteiras artificiais enquanto a verdadeira raiz de existência de refugiados no mun-

do; a teoria do Estado Mundial enquanto derradeiro fim das fronteiras intrafísicas imaginárias  

e produtoras de sectarismos com base no local de nascimento; a teoria do holocarma das nações 

enquanto elemento de análise da situação da Europa hoje em relação a fatores de atração de imi-

grantes; a teoria do holocarma pessoal indicando a situação de o indivíduo refugiado ser o ponto 

de virada no processo de pagamento holocármico de atrocidades do passado e limpeza da Ficha 

Evolutiva Pessoal (FEP); a teoria contramajoritária dos Direitos Humanos enquanto crítica ao 

eurocentrismo do DIR; as discussões sobre a teoria dos deslocados por motivos ambientais; a te-

oria dos direitos humanos imperando sobre os ordenamentos jurídicos nacionais e exigindo o re-

conhecimento e proteção de direitos dos refugiados nos Estados de acolhida. 

Tecnologia: a técnica do acoplamento áurico facilitando a comunicação entre assistido  

e assistente nos trabalhos humanitários minimizando as dificuldades de comunicação em razão de 

línguas e culturas diferentes; a técnica da escuta ativa em atendimentos a conscins refugiadas;  

a técnica da assim-desassim potencializando a assistência a pessoas em situação de refúgio. 

Voluntariologia: o voluntariado humanitário em prol dos refugiados. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível dos Evolució-

logos; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia. 

Efeitologia: o efeito das retrocognições na proéxis atual fundamentando os caminhos 

para a reparação multiexistencial por meio da assistência ao público-alvo de pessoas deslocadas 

involuntariamente dos próprios países; o efeito halo do deslocamento forçado na vida de todas as 

consciências ligadas a quem foi forçado a se deslocar do próprio país; o efeito multiplicador da 

assistência em relação ao trabalho de consciências sensíveis à causa dos refugiados. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas ao entrevistar refugiados; as neossinap-

ses desenvolvidas pelo contato com conscins de variadas culturas e realidades; as neossinapses 

criadas ao se deparar com as dificuldades de vida enfrentadas por imigrantes e refugiados. 

Ciclologia: a hipótese de a conscin refugiada poder estar entre as etapas de interprisão  

e vitimização do ciclo evolutivo interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o ciclo algoz- 

-vítima; o ciclo vida cotidiana–atividade política–perseguição repentina–deslocamento forçado– 

–ostracismo–adaptação em novo país–integração local enquanto resumo de hipotético, mas fun-

dado em fatos reais, caso de conscin em situação de refúgio. 

Enumerologia: o perseguido por motivos de opinião política; o perseguido por motivos 

de religião; o perseguido por motivos de pertencimento a grupo social específico; o perseguido 

por motivos de raça; o perseguido por motivos de etnia; o perseguido por motivos de nacionalida-

de; o perseguido por motivos de conflitos armados. O deslocamento forçado em razão de fundado 

temor de perseguição; o deslocamento forçado em razão de desastres ambientais; o deslocamento 
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forçado em razão da pobreza; o deslocamento forçado em razão da busca por tratamentos de 

saúde; o deslocamento forçado em razão do tráfico de pessoas; o deslocamento forçado em razão 

da fome; o deslocamento forçado em razão da busca pela sobrevivência.  

Binomiologia: o binômio refugiado-anomia, na análise dos princípios pervertidos do be-

licismo; o binômio temor-perseguição; o binômio refugiado-transmigrado; o binômio trabalho 

humanitário–profissionalismo assistencial; o binômio fatores de atração–fatores de repulsão en-

quanto elemento de análise dos fluxos e rotas de imigração. 

Interaciologia: a interação diáspora-paradiáspora indicando estarem os grandes movi-

mentos de pessoas no intrafísico em compasso com os movimentos extrafísicos de consciexes. 

Crescendologia: o crescendo solicitante de refúgio–refugiado enquanto momentos dife-

rentes do ponto de vista do acesso ao direito no âmbito dos países de destino.  

Trinomiologia: o trinômio indivíduo–Estado de origem–Estado de acolhida demons-

trando estar o refugiado habitando entre soberanias. 

Polinomiologia: o polinômio proteção–integração–assistência–saúde mental enquanto 

frente de trabalho essencial com pessoas em situação de vulnerabilidade; o polinômio acolhimen-

to-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio opinião política–raça–religião– 

–grupo social–nacionalidade enquanto 5 critérios básicos para inclusão no Estatuto dos Refugia-

dos da perspectiva da normativa internacional. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin cidadã / conscin estrangeira enquanto ele-

mento de compreensão da discriminação estrutural enfrentada por refugiados e imigrantes em ge-

ral, em países de destino; o antagonismo interesses dos Estados / interesses dos indivíduos em se 

tratando de colocar os interesses nacionais à frente do ser humano carente de direitos; o antago-

nismo emoção / razão notável no contexto do trabalho humanitário com refugiados; o antago-

nismo refúgio urbano / campo de refugiados; o antagonismo imigração voluntária / imigração 

forçada enquanto elemento a se considerar no estudo sobre migração. 

Paradoxologia: o paradoxo de as principais nações intervencionistas do mundo não 

aceitarem a entrada de pessoas deslocadas nos próprios territórios após respectivos atos de in-

tervenção; o paradoxo de quem mais precisa de ajuda ser aquele a quem os outros menos que-

rem ajudar; o paradoxo de o mais carente ser quem tem menos oportunidades; o paradoxo de  

a pessoa em situação forçada de deslocamento ser a mais exposta aos mecanismos de exploração 

e extorsão em se tratando de migrações internacionais; o paradoxo de o perseguidor de hoje po-

der ser o perseguido de amanhã e vice-versa. 

Politicologia: o sistema político internacional; a política das Nações Unidas enquanto 

política dos Estados e não dos seres humanos; os sistemas legais e políticos nacionais excluindo  

e perseguindo grupos inteiros de conscins; os sistemas religiosos fundamentando políticas de 

Estados e estimulando a perseguição a dissidentes e convertidos. 

Legislogia: a lei federal N. 9.474 de 1997 implementando os mecanismos do direito dos 

refugiados no Brasil e estendendo a definição de refugiado, além da já estabelecida internacional-

mente; as legislações nacionais diferenciando direitos do cidadão dos direitos do não-cidadão;  

a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a xenofilia; a assistenciofilia; a fraternofilia; a conscienciofilia; a convivio-

filia; a neofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a homofobia; a transfobia; a etnofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do desterro; a síndrome 

do ostracismo (SO); a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB) indicando a manutenção 

da perseguição extrafísica no contexto intrafísico das consréus ressomadas; a síndrome da ectopia 

afetiva (SEA) e as múltiplas carências e emocionalismos deslocados envolvendo pessoas em situ-

ação de refúgio. 

Maniologia: a mania de culpar o estranho; a mania de não admitir e reconhecer direitos 

garantidos pela lei aos estrangeiros; a mania de violar direitos de refugiados e imigrantes; a mania 

de perseguição notável em consciências expostas a traumas e violações de direitos humanos;  

a mania de pedir ajuda aos outros mesmo sendo o momento de criar mecanismos próprios de au-

tossustento. 
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Mitologia: o mito  a “crise  e refugia os” na Europa; o fim do mito da pátria nossa no 

momento quando o próprio país é o agente de perseguição; o mito das semidemocracias e o con-

texto de a busca pela manutenção do poder ser a causa para perseguição política; o fim do mega-

mito das soberanias estatais. 

Holotecologia: a assistencioteca; a evolucioteca; a politicoteca; a socioteca; a convívio-

teca; a geografoteca; a globoteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Parapoliticologia; a Intrafisicologia; a Direitolo-

gia; a Paradireitologia; a Transmigraciologia; a Reurbanologia; a Conflitologia; a Sociologia;  

a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a conscin lúcida; a pessoa em situação de refúgio;  

a conscin perseguida; a consciência vítima; a consciência algoz; o pré-serenão vulgar; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o refugiado; o advogado, filósofo e escritor romano Lucius Annaeus 

Seneca (4 a.e.c.–65 e.c.), exilado na Córsega; o intelectual e sociólogo belga Claude Lévi-Strauss 

(1908–2009), refugiado nos EUA; o médico austríaco criador da psicanálise Sigmund Freud 

(1856–1939), refugiado no Reino Unido; o físico alemão Albert Einstein (1879–1955), refugiado 

nos EUA; o dramaturgo, poeta, encenador e escritor alemão Bertolt Brecht (1898–1956), re-

fugiado na Suécia, Noruega, Finlândia e nos EUA; o garoto sírio Aylan Kurdi (2012–2015), 

vítima fatal de acidente durante deslocamento forçado, cuja foto do corpo dessomado em praia na 

Turquia comoveu o mundo; o solicitante de refúgio; o imigrante; o emigrante; o migrante; o tra-

balhador imigrante; o deslocado interno; o deslocado por motivos ambientais; o ativista;  

o defensor de direitos humanos; o trabalhador humanitário; o voluntário; o profissional da assis-

tência; o agente de proteção; o representante das Nações Unidas; o Alto Comissário das Nações 

Unidas para Refugiados; o político; o perpetrador de violações de direitos; o agente perseguidor 

estatal; o agente perseguidor não-estatal; o advogado; o jornalista; o opositor político; o dissidente 

religioso; o homossexual; o fanático; o terrorista; o poliglota; o tenepessista; o projetor cons-

ciente; o conscienciólogo; o evoluciólogo; o Serenão. 

 

Femininologia: a refugiada; a filósofa política alemã Hannah Arendt (1906–1975), refu-

giada nos EUA); a garota alemã Anne Frank (1929–1945), refugiada na Holanda; a atleta olímpi-

ca de natação síria, responsável por empurrar a nado barco à deriva no Mar Mediterrâneo Yusra 

Mardini (1998–), refugiada na Alemanha; a ativista política paquistanesa Malala Yousafzai 

(1997–), refugiada no Reino Unido; a imigrante; a emigrante; a migrante; a trabalhadora imigran-

te; a deslocada interna; a deslocada por motivos ambientais; a ativista; a defensora de direitos hu-

manos; a trabalhadora humanitária; a voluntária; a profissional da assistência; a agente de prote-

ção; a representante das Nações Unidas; a Alta Comissária das Nações Unidas para Refugiados;  

a política; a perpetradora de violações de direitos; a agente perseguidora estatal; a agente perse-

guidora não-estatal; a advogada; a jornalista; a opositora política; a dissidente religiosa; a homos-

sexual fanática; a terrorista; a poliglota; a tenepessista; a projetora consciente; a consciencióloga; 

a evolucióloga; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens geopoliticus; o Homo sapiens protector; o Homo sapiens 

reurbanisatus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens transmi-

gratus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens 

serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: refugiado em sentido estrito = a conscin sob a proteção internacional do 

Estatuto dos Refugiados em razões de fundado temor de perseguição por motivos de opinião polí-

tica, de religião, de raça, de nacionalidade, de pertencimento a grupo social específico, ou por ser 

vítima de conflitos armados e graves violações de direitos humanos em contextos de perturbação 

da paz nos quais os Estados de origem são incapazes de prover níveis mínimos de proteção e se-

gurança; refugiado em sentido amplo = a conscin sob a proteção internacional do Estatudo dos 

Refugiados e também das demais violações de direitos humanos em grau elevado as quais tam-

bém submeteram o indivíduo para fora da comunidade política nacional por tempo indetermi-

nado. 

 

Culturologia: a cultura dos Direitos Humanos em detrimento da cultura do Direito dos 

Estados; a cultura da pessoa em lugar da cultura da Nação; a cultura do mundo dos fatos em vez 

da cultura da burocracia. 

 

Estatística. Existem aproximadamente 65,6 milhões de pessoas em situação de desloca-

mento forçado (Ano-Base: 2016), sendo este o terceiro recorde seguido em número de refugiados, 

deslocados internos e solicitantes de refúgio no mundo. 

 

Reurbex. De acordo com a Reurbanologia, eis 7 exemplos, em ordem alfabética, de va-

riáveis indicando a interrelação da questão dos refugiados com a reurbex: 

1.  África. Não se pode ignorar a preponderância da presença de conscins provenientes 

de países africanos nos fluxos de refugiados e imigrantes pelo mundo. 

2.  Bolsões. A hipótese de grandes movimentos de conscins estarem ligados ao rompi-

mento de bolsões extrafísicos paratroposféricos e à paradiáspora de consciexes reurbanizadas. 

3.  Ciclo evolutivo. Os grandes fluxos de refugiados, ou deslocados forçados, são, em 

verdade, movimentos de vítimas. Daí a hipótese das dinâmicas de pagamento holocármico ocor-

rendo com essas consciências rumo à fase da recomposição. 

4.  Consréus. A hipótese de haver enorme quantidade de consréus em meio aos grandes 

fluxos de pessoas deslocadas por motivos de guerra, conflitos armados e perseguição. 

5.  Deslocamento em massa. Tal qual a teoria da reurbex pressupõe a ressoma em mas-

sa de consciências, a temática dos refugiados está intrinsecamente relacionada a movimentos em 

massa de pessoas. 

6.  Superlotação. Desde a II Guerra Mundial, não houve a ocorrência de tamanha crise 

de deslocados à força. Hoje, a comunidade global assiste à superlotação de refugiados em países 

específicos, tal qual o Líbano, onde 1 em cada 6 pessoas são refugiadas, a maioria sírios e outros 

palestinos.  

7.  Transmigrações. A hipótese de as transmigrações interplanetárias extrafísicas esta-

rem relacionadas com a dinâmica das migrações intraplanetárias intrafísicas. 

 

Parapoliticologia. De acordo com a Parapoliticologia, eis 7 exemplos, em ordem alfa-

bética, de variáveis indicando a interrelação da questão dos refugiados com a formação do Estado 

Mundial Cosmoético: 

1.  Fronteiras. A incapacidade de fronteiras geopolíticas conterem a passagem de pes-

soas seja de maneira regular ou irregular. 

2.  Globalização. A “internacionalização” do ser humano trazendo mais impactos ao 

globo em comparação à globalização econômica. 

3.  Nações Unidas. A centralização do trabalho com refugiados a partir da Agência da 

ONU para Refugiados, instituição cujo mandato é proteger refugiados no mundo todo. 

4.  Soberania. O fato de a existência de refugiados ser, em si mesma, ameaça ao sistema 

político mundial de Estados soberanos. 
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5.  Solidariedade. O fato de o conceito de compartilhamento de responsabilidades estar 

dentre as principais diretivas atuais quanto aos compromissos globais na proteção de refugiados. 

6.  Sujeito de direito. A universalidade da personalidade jurídica do sujeito de direitos 

humanos. 

7.  Território. Diante da artificialidade das fronteiras, não há territórios, mas somente 

Território. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o refugiado, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Belicismo  religioso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

03.  Desbarbarização  da  humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

04.  Direito  minoritário:  Sociologia;  Neutro. 

05.  Ditadura  eleitoreira:  Antipoliticologia;  Nosográfico. 

06.  Estigma  paragenético:  Parageneticologia;  Nosográfico. 

07.  Exilado  na  própria  pátria:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

09.  Inclusão  parassocial:  Parassociologia;  Neutro. 

10.  Nomadismo  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Territorialidade  individual:  Interdimensiologia;  Neutro. 

14.  Transmigraciologia  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Zona  de  desconforto:  Autocoerenciologia;  Neutro. 

 

EXISTIREM  REFUGIADOS  É  SINAL  DA  FALÊNCIA  DO  MO-
DELO  POLÍTICO  MUNDIAL  ATUAL  E  DENOTA  PROFUNDA  

CONEXÃO  COM  O  FIM  DOS  BOLSÕES  PARATROPOSFÉ-
RICOS,  COM  A  REURBEX  E  COM  O  ESTADO  MUNDIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já parou para pensar na relação dos refugiados 

com a reurbanização extrafísica do planeta Terra? Saberia dizer quem são os refugiados e o mo-

tivo de eles existirem? 
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ginas 138,139, 203, 464, 484, 677 e 680. 
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Webgrafia  Específica: 

 

1.  Southern Refugee Legal Aid Conference (SRLAC); The Narobi Code Model Rules of Ethics for Legal 

Advisors in Refugee Cases; 01.02.2007; 9 p.; 20 enus.; Conferência; Narobi; Kenya; disponível em: <http://www.ref-

world.org/docid/4700d1572.html>; acesso em: 01.05.17. 

2.  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR); Global Trends: Forced Displacement in 2016; 21.06. 
2017; PDF; 72 p.; 9 caps.; 2 anexo; 24 estatísticas; 23 fotos; 21 gráfs.; 8 mapa; 18 porcentagens; 8 tab.; 72 notas; dispo-

nível em: <http://www.refworld.org/docid/594aa38e0.html>; acesso em: 11.07.2017. 

3.  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR); Refugees in the Horn of Africa: Somali Displacement 

Crisis; Registros; 5 países; 2 cronologias; 10 estatísticas; 3 gráfs.; 6 fichários; 2 fotos; 1 mapa; África; disponível em: 

<http://data.unhcr.org/horn-of-africa/region.php?id=3>; acesso em: 28.05.17. 

 

D. B. T. 
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R E F U T A C I O L O G I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Refutaciologia é a Ciência aplicada ao estudo técnico da refutação, do 

debate e da heterocrítica, através da utilização de argumentos ou série de argumentos discordantes 

das alegações apresentadas por outrem, compondo o conjunto de razões escolhidas para dissentir 

e esclarecer, por meio de arguições, fatos e razões alternativas às asserções contestadas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo refutação vem do idioma Latim, refutatio, “refutação”, e este de 

refutare, “repetir; relançar; rebater”. Surgiu 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 da refutação. 2.  Ciência do debate; Debatologia. 3.  Técni-

ca da dialética; técnica da réplica. 4.  Método do dissentimento. 5.  Confutaciologia. 6.  Argu-

mentologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo refutação: 

Maxirrefutaciologia; Minirrefutaciologia; Refutaciologia; refutador; refutadora. 

Neologia. Os 3 vocábulos Refutaciologia, Minirrefutaciologia e Maxirrefutaciologia são 

neologismos técnicos da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Acriticismo. 2.  Técnica da homologação. 3.  Método do assenti-

mento; método da ratificação. 

Estrangeirismologia: o esprit  ’escalier. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento da Holomaturologia Intelectual. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Megarre-

futação: invenção produtiva. 

Filosofia: a dialética; a maiêutica. 

 

II.  Fatuística 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a intuição do am-

parador extrafísico de função; a omnivisão extrafísica; o extrapolacionismo parapsíquico; o para-

diagnóstico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio  o “contra fatos não h  argumentos”. 

Tecnologia: a técnica do dissentimento; a técnica da confutação; a técnica da Debatolo-

gia; a técnica da dialética; a técnica da polêmica; a técnica da réplica; a técnica da tréplica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da 

Paraeducação. 

Enumerologia: a recusa; o rechaço; a rejeição; a repugnação; o repúdio; a reprovação; 

a renegação. 

Binomiologia: o binômio inconsistência-contradição; o binômio cognição-emoção. 

Trinomiologia: o trinômio exposição-refutação-renovação. 

Antagonismologia: o antagonismo retroparadigma em bases materiológicas / neopara-

digma conscienciológico; o antagonismo matéria / consciência. 
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Politicologia: a democracia; a argumentocracia; a refutaciocracia. 

Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia; gnosiofilia; a intelectofilia; a bibliofilia. 

Fobiologia: a maieusofobia; a enissofobia; a criticofobia. 

Mitologia: a queda dos mitos dos argumentos falaciosos. 

Holotecologia: a argumentoteca; a criticoteca; a logicoteca; a polemoteca; a controver-

sioteca; a filosofoteca; a fatoteca. 

Interdisciplinologia: a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Argumentologia; a Mental-

somatologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Pensenologia; a Comunicologia; a Experi-

mentologia; a Autodiscernimentologia; a Fatuística; a Parafatuística; a Discordanciologia; a Para-

doxologia; a Parapedagogiologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa refutadora. 

 

Masculinologia: o debatedor; o expositor; o mediador; o participante eventual. 

 

Femininologia: a debatedora; a expositora; a mediadora; a participante eventual. 

 

Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens refutator; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens 

controversus; o Homo sapiens autocohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minirrefutaciologia = a contrargumentação apenas teórica, subjetiva, 

indemonstrada; Maxirrefutaciologia = a contrargumentação teática, objetiva, demonstrada. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Omnipesquisologia. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, através de 2 elementos óbvios – mais 

luz  / menos calor, empregados em contraponto, simultaneamente, a fórmula ideal ou equação in-

trafísica, somática, compondo o princípio conscienciológico da polêmica, do debate, da heterocrí-

tica, da dialética ou da Refutaciologia, de modo fisiológico, homeostático e ortopensênico, aqui 

dispostos na ordem alfabética de 34 características, manifestações ou argumentos: 

 

Tabela  –  Debate  Luz  /  Calor 

 

N
os

 Predomínio:  Mais  Luz  (+) Predomínio:  Menos  Calor  (–) 

01. Acuidade  da  prioridade Despriorização  óbvia 

02. Argumento  consistente Argumentum  ad  hominem 

03. Argumentocracia Magister  dixit 

04. Atenção  acurada Brancos  mentais 

05. Autenticidade Inautenticidade 

06. Autodesassédio  /  Heterodesassédio Autassédio  /  Heterassédio 

07. Autodiscernimento  sereno Emocionalismo  incontido 

08. Bom-tom  coloquial Impolidez  coloquial 

09. Brainstorming Brainwashing 
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N
os

 Predomínio:  Mais  Luz  (+) Predomínio:  Menos  Calor  (–) 

10. Cérebro:  intelectualidade Cerebelo:  psicomotricidade 

11. Conformática  autoconsciente Ambiguidade  /  Anfibologia 

12. Contrapensene  explícito Intrapensene  mudo 

13. Dados  mentaissomáticos Dados  psicossomáticos 

14. Fatuística  pragmática Teorização  apenas 

15. Força  presencial Fraqueza  presencial 

16. Gestos  de  paz Dedo  em  riste 

17. Heterocríticas  cosmoéticas Heterocríticas  anticosmoéticas 

18. Homo  sapiens  sapiens Homo  obtusus 

19. Iluminação  consciencial Obscurantismo  consciencial 

20. Impactoterapia Eufemística 

21. Intencionalidade:  informar Intencionalidade:  persuadir 

22. Interassistencialidade Interdesassistencialidade 

23. Interlocução  moderna Retórica  anacrônica 

24. Lógica:  esclarecimento Ilogicidade:  confusão  mental 

25. Megafoco  fixo Desfocagem  nas  abordagens 

26. Neofilia:  verpons Neofobia:  conservantismo 

27. Ortopensenidade Patopensenidade 

28. Racionalidade  intelectiva Irracionalidade  instintiva 

29. Satisfação  benévola Satisfação  malévola 

30. Silogismo  ponderado Sofística  despudorada 

31. Sistema  nervoso  central Sistema  nervoso  autônomo 

32. Taquipsiquismo Psicossegnícia 

33. Técnica  profissional Conduta  amadora 

34. Universalismo Intolerantismo 

 

Lição. Segundo a Intrafisicologia, a própria Natureza apresenta a lição fundamental da 

vida, através da refutação ou do dissentimento embasado na assimetria generalizada dos elemen-

tos do Cosmos. 

 

Debate. A Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC), em Foz do Iguaçu, Paraná, promove todo domingo, às 15 horas, debate público, com 

entrada franca, sobre tema conscienciológico momentoso, fornecendo ótimas oportunidades para 

o estudo direto da Refutaciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes homeostáticos e 7 verbetes nosográficos ou neutros da Enciclopédia da Conscien-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19351 

ciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Refutaciologia, indica-

dos para expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

 

Verbetes  Homeostáticos: 

 

1.  Abertismo  Consciencial:  Evoluciologia. 

2.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia. 

3.  Atenção:  Mentalsomatologia. 

4.  Coerenciologia:  Holomaturidade. 

5.  Intelecção:  Mentalsomatologia. 

6.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia. 

7.  Verbaciologia:  Conscienciometrologia. 

 

Verbetes  Nosográficos  ou  Neutros: 

 

1.  Acriticismo:  Parapatologia. 

2.  Adversário  ideológico:  Conviviologia. 

3.  Antilogismo:  Mentalsomatologia. 

4.  Apriorismose:  Parapatologia. 

5.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia. 

6.  Artimanha:  Cosmoeticologia. 

7.  Desviacionismo:  Proexologia. 

 

COM  A  DISSENSÃO  PERANTE  AS  IDEIAS  TRADICIONAIS  

SOBREVÉM  O  DESENVOLVIMENTO  DAS  RECICLAGENS  

CONSTANTES  E,  CONSEQUENTEMENTE,  A  POTENCIA-
LIZAÇÃO  DA  DINÂMICA  DA  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Em qual nível você se posiciona dentro do universo da Refutaciologia? 

Indiferente não-participativo, leniente acomodado ou renovador ativo? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 31, 154, 193, 630 e 665. 
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R E G I S T R O    E T E R N O  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O registro eterno é a ação de vida da consciência, a autografopensenidade 

ou a assinatura pensênica de todo momento evolutivo, desenvolvida de modo incessante e inscrita 

para sempre nos anais indestrutíveis do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo registro vem do idioma Latim Medieval, registrum, derivado do 

idioma Latim Tardio, regesta, de regerere, “repor; tornar a fazer; ajuntar; reunir”; provavelmente 

sob influência do idioma Francês, registre, “livro onde se anotam as atas”. Surgiu no Século XIII. 

O vocábulo eterno procede também do idioma Latim, aeternus, “eterno”. Apareceu no Século 

XV. 

Sinonimologia: 1.  Registo eterno; registro perpétuo. 2.  Grafopensene definitivo.  

3.  Gravação permanente. 4.  Marco imortal. 5.  Marca da realidade pessoal. 

Neologia. As 3 expressões compostas registro eterno, minirregistro eterno e megarre-

gistro eterno são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Raio de Sol. 2.  Brisa passante. 3.  Reflexo especular. 

Estrangeirismologia: o registro akashico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal; o holopensene cósmico; a assinatura autopensêni-

ca; o estilo das assinaturas pensênicas; as assinaturas pensênicas cacoborradas; a fôrma holopen-

sênica. 

 

Fatologia: o registro eterno; o passado imutável; a Historiografia Pessoal; a vida cons-

ciencial documentada; o inconsciente coletivo; a energia escura; o fluxo do Cosmos; a sincronici-

dade cósmica; as pegadas deixadas atrás; as imaturidades conscienciais; a História Consciencial 

Pessoal (HCP). 

 

Parafatologia: a energia imanente; a não-exclusão de fato ou parafato; a identidade ho-

lobiográfica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico 

das retrocognições. 

Binomiologia: o binômio autógrafo-autografopensene. 

Trinomiologia: o trinômio biografias-autobiografias-holobiografias; o trinômio vidas 

eternas–verdades eternas–realidades perenes. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Mitologia: a queda do mito do aniquilacionismo; a queda do mito do finitismo. 

Holotecologia: a holoteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a biografoteca. 
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Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Pangrafologia; a Pa-

rarquivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu transmigrada; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente; 

a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o reciclante existencial; o inversor existencial;  

o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o professor; o pesquisa-

dor; o autor. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a professora; a pesqui-

sadora; a autora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens notarius; o Homo sapiens 

scriptor; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens 

experiens; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirregistro eterno = o bocejo da conscin sonolenta antes de ir dormir; 

megarregistro eterno = a megagescon ou obra-prima da maxiproéxis da conscin autorrevezadora  

e autoconsciente quanto à inteligência evolutiva (IE). 

 

Ações. De acordo com a Paracronologia, todo ato consciencial é cometido para sempre, 

de modo indelével. Ninguém consegue mudar qualquer ação feita e registrada, mas podemos 

mudar as próximas ações. Assim, tornam-se extremamente relevantes as ações críticas, decisivas  

e refletidas da conscin. 

Pegadas. As pegadas conscienciais ficam insculpidas no Cosmos de modo absolutamen-

te definitivo, imorredouro, sujeitas à consulta todo o tempo, no entanto, mudamos as manifesta-

ções no presente-futuro, a fim de refazer erros, equívocos e omissões deficitárias do passado. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, o registro eterno pode ser classificado, 

quanto à qualidade do autodiscernimento das consciências, em duas categorias básicas, aqui dis-

postas na ordem lógica da evolução intraconsciencial: 

1.  Registro inconsciente: instintivo, vegetativo, animal, sob a força bruta da natureza 

intraconsciencial, obviamente sem a ponderação e visão das consequências dos próprios atos. 

2.  Registro autoconsciente: reflexivo, calculista, estudado detalhadamente por anteci-

pação por quem já admite a inteligência evolutiva, a Cosmoeticologia e a Policarmologia. 

 

Registro. Segundo a Evoluciologia, dentro da vida consciencial, quando considerada  

multidimensionalmente, ampla, é impossível existir a conscin unperson (George Orwell, Eric Ar-

thur Blair, 1903–1950), ou seja, a não-pessoa ou impessoa, aquele cidadão ou cidadã cuja exis-

tência foi apagada dos registros humanos. Do ponto de vista efêmero, intrafísico, isto é possível, 

contudo quanto aos registros grafopensênicos, a fixação dos atos é para sempre, eternamente,  

e a consciência, de acordo com os fatos e parafatos conferidos pelos pesquisadores interessados, 

sobrevive para sempre. 

 

Caracterologia. No contexto da Experimentologia, o registro eterno permite, por exem-

plo, estas 10 condições do Cosmos envolvendo a consciência, aqui dispostas na ordem alfabética: 

01.  Automimeticologia: a repetição compulsória de certos atos. 
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02.  Autorrevezamento: multidimensional, adredemente calculado. 

03.  Batopensenidade: a repetição intencional das ações sadias. 

04.  Empatia: a reação do amor à primeira vista entre as consciências. 

05.  Fôrma holopensênica: individual, de vida em vida intrafísica. 

06.  Holobiografologia: a cosmovisão detalhista de si mesmo. 

07.  Holocarmologia: a ação e a reação ante as realidades e pararrealidades do Cosmos. 

08.  Holomemória: pessoal, integral, minuciosa. 

09.  Lei do retorno: a circularidade da evolução consciencial. 

10.  Psicometria: a auscultação parapsíquica generalizada da alma das coisas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o registro eterno, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

2.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

 

SE  O  SUBSTRATO  DAS  AÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA  
É  VITALÍCIO  E  MULTIDIMENSIONAL,  A  CONSCIÊNCIA  LÚ-
CIDA,  RACIONALMENTE,  PRECISA  PONDERAR  E  DEPU-

RAR  CADA  AUTOPENSENIZAÇÃO,  MESMO  A  MINIMÍSSIMA. 
 

Questionologia. Qual nível de relevância você atribui aos próprios atos no dia a dia? 

Você reflete sobre a qualidade dos rastros pessoais deixados para trás? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  1984. País: Reino Unido. Data: 1984. Duração: 113 min. Gênero: Ficção Científica. Idioma: Inglês. Cor: 

Colorido. Direção: Michael Radford. Elenco: John Hurt; Richard Burton; Suzana Hamilton; & Cyril Cusack. Produção: 
Simon Perry. Desenho de Produção: Allan Cameron. Direção de Arte: Martyn Hebert; & Grant Hicks. Roteiro: Mi-

chael Radford, baseado no livro 1984 de George Orwell. Fotografia: Roger Deakins. Música: Dominic Muldowney; 

Annie Lennox (canção); & David A. Stewart (canção). Montagem: Tom Priestley. Companhia: Umbrella; & Virgin. Si-

nopse: Em ditadura totalitária, onde o estado exerce controle rigoroso sobre cada cidadão, humilde funcionário se apai-

xona, tenta enfrentar a repressão e é esmagado. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01.  Orwell, George; 1984 (Nineteen Eighty-Four); Impessoa; Romance; trad. Wilson Velloso; 278 p.; 23 caps.; 
22 x 15,5 cm; br.; Companhia Editora Nacional; São Paulo, SP; (1957); página 46. 

02.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-

ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 105. 
03.  Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 enus.; 

100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de 

Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 288. 
04.  Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-

nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 33 a 35, 229 e 236. 

05.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 
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6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 97, 119, 120, 324, 361, 431 e 468. 
06.  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 120, 143, 205, 215, 309, 313, 405, 417, 
431, 468, 489, 539, 696, 770 e 787. 

07.  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 99 e 121. 
08.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 25, 86 e 142. 
09.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 85 e 142. 
10.  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; página 193. 

11.  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 101, 155, 607 e 659. 

12.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; página 44. 

13.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 50, 311, 336, 389, 394 e 440. 
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R E G I S T R O    F O T O G R Á F I C O  
( RE G I S T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O registro fotográfico é a técnica utilizada na captura e produção de ima-

gem de pessoas, ambientes e elementos da Natureza, visando promover a classificação e a guarda 

destinada a recordações, consultas e análises das mais diversas realidades captadas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo registro vem do idioma Latim Medieval, registrum, derivado do 

idioma Latim Tardio, regesta, de regerere, “repor; tornar a fazer; ajuntar; reunir”, provavelmente 

sob influência do idioma Francês, registre, “livro onde se anotam as atas”. Surgiu no Século XIII. 

A palavra fotografia provém do idioma Grego, phôs, “luz”. 

Sinonimologia: 1.  Inventário de fotografias. 2.  Arquivo de fotografias. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 29 cognatos derivados do vocábulo registro: 

autorregistro; maxirregistro; megarregistro; minirregistro; neorregistro; pararregistro; regista-

ção; registada; registado; registador; registadora; registar; registável; registo; registração; re-

gistrada; registrado; registrador; registradora; registral; registrando; registrar; registrário; re-

gistrável; registrofilia; registrofobia; Registrologia; registromania; registroteca. 

Neologia. As duas expressões compostas registro fotográfico aleatório e registro foto-

gráfico criterioso são neologismos técnicos da Registrologia. 

Antonimologia: 1.  Coleção de vídeos. 2.  Memórias escritas. 3.  Registro lexical. 

Estrangeirismologia: os selfies; o click nos famosos; o close up na celebridade; as inva-

sões e perseguições dos paparazzi; os photoshop mascaradores da realidade; as fotografias reto-

cadas por software na busca da imagem perfeita; o daguerréotype; os posts no Facebook e o con-

teúdo da time line; as imagens no WhatsApp; os disparos dos flashes; a utilização do scanner na 

digitalização de imagens; as fotografias no Instagram; as imagens aéreas realizadas pelos drones; 

a projeção de slides. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos critérios da Registrologia. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Foto: ima-

gem mnemônica. Quem fotografa, registra. Registremos o melhor. 

Coloquiologia: o dedo nervoso do fotógrafo na busca de novas imagens; as caras e bo-

cas apresentadas diante da câmera. 

Citaciologia. Eis 4 citações pertinentes ao tema: – O escritor e o fotógrafo utilizam as 

mesmas ferramentas, mas enquanto um descreve uma imagem com mil palavras, o outro descreve 

mil palavras com uma imagem (Jefferson Luiz Maleski, 1965–). Uma fotografia é um instante de 

vida capturado para a eternidade (Mia Farow, 1945–). Da vida eu registro os melhores momen-

tos, sejam bons ou ruins; os bons para motivação e ruins para superação (Vinícius Aguiar, 

1971–). A fotografia sempre me espanta, com um espanto que dura e se renova, inesgotavelmente 

(Roland Barthes, 1915–1980). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética: 

1.  “Autorretrocognições. Os álbuns de fotografias familiares podem estimular as au-

torretrocognições”. 

2.  “Face. A face humana é indispensável na identificação pessoal, no retrato ou foto-

grafia e na escultura do busto da personalidade. Abaixo do pescoço, os componentes do corpo hu-

mano são secundários em relação às referências individuais”. 

3.  “Registro. O registro é a História, o povo, a realidade”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Imagética; o holopensene do registro fotográfi-

co favorecendo as interrelações das consciências. 

 

Fatologia: o registro fotográfico; o armazenamento dos retratos; a preservação imagética 

do passado; a guarda para a posteridade; o arquivo de recordações; os álbuns de família; as me-

mórias digitais; as fotografias reveladas em papel; as câmeras telescópicas; os retratos 3 x 4; as 

fotografias instantâneas; a fotogenia; o pavor da câmera; a eliminação das imperfeições; o realce 

das cores; as fraudes fotográficas criando interprisões conscienciais; o mergulho no esquecimen-

to; a indiferença pelas coisas do passado; o raio X; a fotografia enquanto arte; as fotografias ex-

postas em museus; as fotocópias; o aperfeiçoamento na reprodução de imagens; a popularização 

da fotografia ao redor do mundo; as fotografias dos noivos; a fotografia dos convidados; a com-

pulsão de “fotografar ou morrer”; as fotografias para identificação dos presos; as manchetes dos 

jornais; as revistas de celebridades; as fotografias de viagens; o registro da inauguração do Holo-

ciclo e da Holoteca; as fotografias nos eventos sociais; as fotografias de inaugurações; o registro 

fotográfico do corte das fitas nas inaugurações; as fotografias dos bustos na Aleia dos Gênios da 

Humanidade do Campus da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscien-

ciologia (CEAEC); as coberturas fotográficas dos lançamentos de livros da Conscienciologia;  

o livro 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o registro fotográfico de inaugu-

ração das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); as fotografias em preto e branco; as fotografias 

instantâneas; as fotografias pornográficas; as cabines de fotografias; a astrofotografia; a perda do 

momento histórico diante da ausência de registro; a cápsula do tempo cinemascópica; as cometo-

grafias; a utilização dos registros fotográficos para fins científicos; a foto-palestra; o registro foto-

gráfico resultante de esforço exitoso, visando a holomemória da Conscienciologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as assimilações 

energéticas advindas dos acoplamentos ocorridos no momento de fotografar; as clarividências ori-

undas dos acoplamentos ocorridos durante a realização do registro fotográfico; as desassimilações 

necessárias durante e depois do processo fotográfico; o banco de dados holobiográficos podendo 

servir enquanto cápsula do tempo a ser consultada em outra vida intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo pessoa certa–lugar certo–tempo certo; o sinergismo afe-

tivo unindo as consciências a partir da visualização de fotografias. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado na busca do ângulo perfeito;  

o princípio tarístico do respeito à privacidade alheia; o princípio cosmoético de não produzir 

imagens para fins espúrios; o princípio do descarte do imprestável; o princípio do respeito às 

opiniões alheias. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na busca do resultado 

mais adequado; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da Arquivologia contribuindo para a construção da holomemória. 

Tecnologia: a técnica da escolha da câmera e do ajuste das lentes na busca da melhor 

imagem; a técnica da escolha da pessoa ou do objeto a ser fotografado; a técnica da escolha do 

melhor ângulo; a técnica do aproveitamento da luz propiciando maior nitidez; a técnica da apli-

cação do zoom para visualização de determinada imagem; os avanços tecnológicos. 

Voluntariologia: a ação do voluntariado conscienciológico na produção e registro foto-

gráfico dos eventos da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciolo-

gia; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; as experiências no contexto da Infocomu-

nicologia servindo de laboratório conscienciológico. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio 

Invisível da Infocomunicologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo da construção holomnemônica; o efeito tarístico da socia-

bilidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das relações havidas entre fotógrafo e foto-

grafados; as neossinapses advindas da clarividência entre fotógrafo e fotografado. 

Ciclologia: o ciclo registro fotográfico–seleção–publicação–arquivo mnemônico. 

Enumerologia: o álbum dos princípios conscienciais; o álbum de formatura; o álbum de 

casamento; o álbum de família; o álbum de viagens; o álbum de verbetógrafos; o álbum de inter-

missivistas. 

Binomiologia: o binômio força presencial–atração cosmoética; o binômio foco-clique. 

Interaciologia: a interação fotógrafo-fotografado; a interação fotografia–registro foto-

gráfico. 

Trinomiologia: o trinômio fotográfico local do registro–imagens capturadas–classifica-

ção temática; o trinômio autorganização-detalhismo-exaustividade. 

Polinomiologia: o polinômio pose-clique-flash-fotografia-seleção-arquivamento. 

Antagonismologia: o antagonismo fotografia colorida / fotografia em preto e branco;  

o antagonismo fotografia consentida / fotografia negada. 

Paradoxologia: o paradoxo de determinada pessoa poder não sair bem na foto, enquan-

to pessoalmente apresenta grande força presencial; o paradoxo de a pessoa fotogênica, revelan-

do grande força presencial, enquanto pessoalmente não a apresenta. 

Politicologia: a política da boa vizinhança; a evoluciocracia; a meritocracia; a proexo-

cracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo visando à construção da Holomemória. 

Filiologia: a fotofilia; a registrofilia; a arquivofilia; a criteriofilia; a comunicofilia; a au-

tocriticofilia; a conscienciofilia; a holobiografofilia. 

Fobiologia: a eliminação da registrofobia; a superação da fotofobia. 

Sindromologia: a fotografia estimulando a criatividade de jovens com síndrome de 

Down. 

Maniologia: o autenfrentamento da mania de dar desculpas para não ser fotografado. 

Mitologia: a desconstrução do mito de jamais sair bem na foto. 

Holotecologia: a convivioteca; a cosmoeticoteca; a socioteca; a dedicatorioteca; a co-

municoteca; a proexoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Registrologia; a Holobiografologia; a Acervologia; a Retrocog-

niciologia; a Assistenciologia; a Achadologia; a Holomnemonicologia; a Grupocarmologia; a Au-

tevoluciologia; a Informaticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin fotogênica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o fotógrafo; o modelo fotográfico; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a fotógrafa; a modelo fotográfica; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens photographus; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens tertulianus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo 

sapiens interassistens; o Homo sapiens maxiproexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: registro fotográfico aleatório = aquele resultante de trabalho informal, 

sem maiores pretensões; registro fotográfico criterioso = aquele resultante de trabalho realizado 

com o emprego de procedimentos detalhistas. 

 

Culturologia: a cultura do selfie levando pessoas a sofrer acidentes de percursos. 

 

Surpreendenciologia. A surpresa da pessoa de somente perceber ter sido fotografada em 

virtude do disparo do flash, ou no momento da publicação. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o registro fotográfico, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Arquivologia:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Banco  de  dados:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Cápsula  do  tempo  cinemascópica:  Autorrevezamentologia;  Neutro. 

04.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Faculdade  de  registrar:  Autodidaticologia;  Neutro. 

06.  Foto-palestra:  Viajologia;  Neutro. 

07.  Holomemória  da  Conscienciologia:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

08.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

09.  Imagética:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

11.  Inventariologia:  Proexologia;  Homeostático. 

12.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

13.  Memória  contínua:  Holomemoriologia;  Neutro. 

14.  Memória  encapsulada:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

15.  Registro  eterno:  Experimentologia;  Neutro. 

 

O  REGISTRO  FOTOGRÁFICO  CONTRIBUI  PARA  A  CONS-
TRUÇÃO  DA  HOLOMEMÓRIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA,   

NOS  MOLDES  DE  CÁPSULA  DO  TEMPO,  FAVORECENDO   
O  REENCONTRO  DOS  COMPASSAGEIROS  EVOLUTIVOS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza os efeitos evolutivos do registro foto-

gráfico? Já refletiu sobre essa prática de contribuir com a holomemória? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

246, 693 e 1.439. 
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 195 e 298. 

 

J. D. S. 
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R E G I S T R O    T E N E P E S S I S T A  
( T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O registro tenepessista é o conjunto das anotações pessoais das vivências, 

experiências e parapercepções do energizador lúcido, ocorridas antes, durante e após as práticas 

da tarefa energética pessoal (tenepes), objetivando a autopesquisa, o aperfeiçoamento interassis-

tencial e a elaboração de gescons. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo registro vem do idioma Latim Medieval, registrum, derivado do 

idioma Latim Tardio, regesta, de regerere, “repor; tornar a fazer; ajuntar; reunir”; provavelmente 

sob influência do idioma Francês, registre, “livro onde se anotam as atas”. Surgiu no Século XIII. 

A palavra tarefa procede do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a al-

guém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determina-

do preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo energético provém do idioma Grego, energêti-

kós, “ativo, eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal deriva do idioma Latim, personalis, 

“pessoal”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adep-

to; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Tenepessografia; Tenepessografologia. 2.  Diário da tenepes. 3.  Re-

gistro parapercepciológico do praticante da tenepes. 

Neologia. As 4 expressões compostas registro tenepessista, minirregistro tenepessista,  

maxirregistro tenepessista e megarregistro tenepessista são neologismos técnicos da Tenepesso-

logia. 

Antonimologia: 1.  Projeciografia. 2.  Psicografia. 3.  Antologia literária. 4.  Diário 

pessoal. 

Estrangeirismologia: o Tenepessarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às anotações pessoais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Registro 

chancela parafatos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa tenepessística; os grafopensenes; 

a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o parapensene; a parapensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; o fortalecimento do holopensene da escrita; a posterior revisão 

pensênica dos escritos. 

 

Fatologia: o registro tenepessista; as anotações por escrito das vivências pessoais nas 

atividades diárias da tenepes; os registros imediatos logo após a tenepes; o momento do registro, 

da análise e da síntese; o arquivamento dos relatos; a autorganização pessoal; a disponibilidade 

pessoal; a predisposição gráfica; o estilo de escrita pessoal; o idioma nativo utilizado nas anota-

ções; a letra legível; o emprego dos neologismos; os móveis funcionais da base física otimizado-

res para a escrita; o relógio silencioso; o calendário; os pedidos de tenepes; a digitação dos ma-

nuscritos no laptop pessoal; os artefatos do saber; a biblioteca pessoal; o Manual da Tenepes;  

o Manual de Redação da Conscienciologia; a caneta de escrita macia; as folhas soltas de papel 

em branco; o estoque de canetas e papéis em branco; o caderno de anotações pessoais; a planilha 

das parapercepções; a reserva mnemônica das vivências; o dicionário cerebral analógico; o labo-

ratório consciencial (labcon) diário da Tenepes; o debate entre pesquisadores da tenepes; o pro-

tótipo da gescon a partir dos estudos das experimentações pessoais; a docência conscienciológica; 

a recéxis. 
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Parafatologia: a assistência multidimensional gráfica; a autovivência do estado vibraci-

onal (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a desassedialidade resultante 

do hábito dos registros diários; a desmistificação das vivências parapsíquicas; os parâmetros in-

vestigativos adquiridos pelo conhecimento dos parafenômenos; a Taxologia Parafenomênica 

aperfeiçoando o detalhismo e a precisão dos registros; a exata tradução dos paraeventos vivencia-

dos; a euforia sadia após as anotações; a instalação de bolsão multidimensional durante os regis-

tros; a mobilização básica de energias; a pangrafia; a visita do amparador; as assimilações simpá-

ticas; as desassimilações simpáticas pós-registros; a avaliação e acompanhamento da evolução do 

autoparapsiquismo; a avaliação energossomática do praticante; as autorreflexões recicladoras ad-

vindas do estudo dos registros tenepessísticos; a afinização assistido-assistente; o diálogo trans-

mental durante os registros; as inspirações extrafísicas; os insights de amparadores; o domínio bi-

oenergético; o encapsulamento parassanitário; o extrapolacionismo parapsíquico; o preenchimen-

to da planilha das parapercepções; os registros das parapercepções pessoais, 24 horas ao dia; as 

ideias originais; a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vivência tenepessista–registro mnemônico–transcrição 

integral. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a necessidade do aprofundamento do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teática da tenepes. 

Tecnologia: a técnica da assinatura pensênica; a técnica da dinamização das pesquisas; 

a técnica da escrita diária; a técnica da evitação das palavras desnecessárias; a técnica da lei-

tura diária; a técnica da reescrita; a técnica da ilha de ortopensenidade; a técnica das 50 vezes 

mais; a técnica do confor; a técnica do detalhismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepesso-

logia; o Colégio Invisível do Parapsiquismo; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito dominó no qual cada página escrita sofre influências dos registros 

anteriores. 

Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes dos registros parapsíquicos do tenepes-

sista. 

Ciclologia: o ciclo das vivências parapsíquicas e registros pessoais. 

Binomiologia: o binômio parapsiquismo-gescon; o binômio desinibição-escrita. 

Interaciologia: a interação amparador-tenepessista. 

Trinomiologia: o trinômio apreensão-reflexão-registro. 

Polinomiologia: o polinômio tenepes–anotações–reflexões–produção intelectual. 

Paradoxologia: o paradoxo anonimato assistencial na tenepes–exposição da grafotares. 

Politicologia: a assistenciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a grafofilia; a assistenciofilia; a autopesquisofilia; a fenomenofilia; a tenepes-

sofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a autografoteca; a grafopensenoteca; a comunicoteca; 

a consciencioteca; a gramaticoteca; a inventarioteca; a lexoteca; a mentalsomatoteca; a tenepes-

soteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Arquivologia; a Conviviologia; a Energosso-

matologia; a Extrafisicologia; a Ofiexologia; a Parafenomenologia; a Policarmologia; a Registro-

logia; a Taristicologia; a Interassistenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin organizada quanto às anotações diárias da autopesquisa parapsí-

quica; a conscin comprometida com a tenepes; a pessoa detalhista; a consciência assistida; a cons-

ciex amparadora de função; a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin mentalsomática. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciógrafo; o escritor publicado; o ofiexista; 

o ofiexólogo; o parapercepciologista; o tenepessista; o tenepessólogo; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a intermissivista; a conscienciógrafa; a escritora publicada; a ofiexista;  

a ofiexóloga; a parapercepciologista; a tenepessista; a tenepessóloga; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens registror; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens 

technicus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirregistro tenepessista = o conjunto dos registros eventuais do prati-

cante da tenepes; maxirregistro tenepessista = o conjunto dos registros sistemáticos do tenepes-

sista; megarregistro tenepessista = o conjunto dos registros do tenepessista publicados na con-

dição de gescon tarística. 

 

Culturologia: a cultura da escrita Conscienciológica; a cultura da Grafopensenologia. 

 

Evitaciologia: a bagunça na base física; a banalização dos registros; a digitação da auto-

pesquisa sem a cópia de segurança; o autengano de confiar na memória e deixar as anotações e re-

gistros para depois; as omissões dos dados constrangedores; o esquecimento das folhas e demais 

materiais para anotações; o exagero do emprego da linguagem conotativa; os bagulhos energé-

ticos na base física; a televisão, o DVD, o rádio e demais aparelhos eletrônicos ligados durante  

o ato de escrever. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o registro tenepessista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Agenda  de  autopensenização:  Pensenologia;  Homeostático. 

03. Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04. Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05. Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

06. Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

07. Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08. Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

09. Inventário  da  tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

10. Jubileu  evolutivo:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11. Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12. Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13. Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14. Tenepes  inspiradora:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15. Teto  parapsíquico:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19364 

INSTALAR,  MANTER  E  APRIMORAR  O  HÁBITO  HOMEOS-
TÁTICO  DO  REGISTRO  DAS  PARAPERCEPÇÕES  DECOR-
RENTES  DA  TENEPES  É  PROCEDIMENTO  CATALISADOR  

DA  QUALIFICAÇÃO  DA  ASSISTÊNCIA  DO  TENEPESSISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de tenepessista, veterano ou não, di-

namiza os registros pessoais? Quais proveitos evolutivos você já extraiu de tais anotações? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 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 e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, 
RJ; 1997; páginas 11, 12, 14, 15, 18, 21 a 23, 25, 27 a 35, 39, 40, 45, 62 a 64, 70, 72, 73, 77 e 78. 

 

M. C. 
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R E G O Z I J O    C O T I D I A N O  
( H O M E O S T A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O regozijo cotidiano é a instalação espontânea da condição de satisfação, 

bem-estar, equilibração holossomática e tranquilidade íntima, incitada por fato ou parafato co-

mum, habitual, capaz de ocasionar a oxigenação do holopensene pessoal em meio às pressões da 

vida dia a dia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo regozijo provém do idioma Espanhol, regocijo, “alegria expan-

siva; júbilo”. Surgiu no Século XVI. O termo cotidiano deriva do idioma Latim, quotidianus ou 

cottidianus, “de todos os dias; diário”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Júbilo cotidiano. 2.  Miniprazer costumeiro. 3.  Contentamento do 

dia a dia. 4.  Comprazimento habitual. 5.  Autossatisfação rotineira. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo regozijo: re-

gozijada; regozijado; regozijador; regozijadora; regozijante; regozijar; regozijável. 

Neologia. As 3 expressões compostas regozijo cotidiano, regozijo cotidiano individuali-

zado e regozijo cotidiano compartilhado são neologismos técnicos da Homeostaticologia. 

Antonimologia: 1.  Desgosto cotidiano. 2.  Desprazer costumaz. 3.  Dissabor habitual.  

4.  Felicidade patológica. 5.  Anedonia. 

Estrangeirismologia: o rapport bioenergético interconsciencial; o attachment à Natu-

reza; o spot idílico; a joie de vivre. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à higidez holossomática. 

Coloquiologia: a condição de estar de bem com a vida; a cena capaz de fazer bem aos 

olhos e regalar o espírito. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da biofilia cosmoética; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; a acalmia da autopensenização; o favorecimento à mudança de bloco na autopensenidade;  

o desanuviamento do holopensene pessoal; a higienização holopensênica; a autossintonização es-

pontânea a holopensenes sadios. 

 

Fatologia: o regozijo cotidiano; o ato inteligente de extrair prazer das breves vivências 

sadias corriqueiras; a valorização dos instantes existenciais singelos, memoráreis e habituais;  

o comprazimento com os pequenos encantos da vida diária; as sensações físicas agradáveis; a in-

terrelação afetiva gratificante; a vivência intelectiva enriquecedora; as conjunturas existenciais 

predisponentes ao contentamento interior; o relaxamento psicofisiológico; o refresco mental;  

a quietude afetiva; o sentimento de bem-estar; a pacificação íntima; a atenção focada no presente; 

a pausa na correria cotidiana; a desconexão temporária das problemáticas do dia; o momento fu-

gaz de lazer entre as jornadas laborais; a microférias de minutos; o aproveitamento máximo do 

tempo existencial; o reconhecimento das raras oportunidades experienciais presentes em ocorrên-

cias aparentemente triviais; o júbilo espontâneo por estar vivo, sem pieguice, basbaquice ou polia-

nismo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as circunstâncias 

existenciais propulsoras de revigoramento energossomático instantâneo; as interconexões energé-

ticas salutares do dia a dia; o refazimento holossomático; a aditivação da voliciolina; a irradiação 

espontânea de energias benignas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ectoplástico fitoenergias-geoenergias-hidroenergias-ae-

roenergias-zooenergias-hominienergias. 

Principiologia: o princípio do bem-estar; o princípio do intercâmbio energético onipre-

sente; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da reciprocidade; o princípio do contágio 

holopensênico; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da evolução interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando os autorregozijos. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas projetivas; as técnicas de relaxamento; 

as técnicas de autodesassédio; a técnica do acoplamento energético; a técnica da desassim; a téc-

nica da megaeuforização. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Convivi-

ologia; o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;  

o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colé-

gio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos dos regozijos cotidianos na sustentação da rotina útil; os efeitos 

do bem-estar holossomático na otimização da autevolução; os efeitos do equilíbrio somático  

e energético na expansão mentalsomática; os efeitos evolutivos da vida junto à natureza; o efeito 

acolhedor da Botânica em humanos, subumanos e consciexes; o efeito desassediador da contem-

plação da beleza e da harmonia na paisagem natural; os efeitos da ortoenergização no bem-estar 

do assistente. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses para a apreciação de belezas cotidianas. 

Ciclologia: o ciclo diário de regozijos cotidianos resguardando a saúde consciencial. 

Enumerologia: o espairecimento; o desenfadamento; o desarmamento; o aliviamento;  

o enternecimento; o serenamento; o revigoramento. O relaxante natural; o calmante natural;  

o ansiolítico natural; o antidepressivo natural; o estimulante natural; o antialienante natural;  

o autodesassedior natural. 

Binomiologia: o binômio autodiscernimento cosmoético–pragmatismo evolutivo; o bi-

nômio trabalho-lazer; o binômio automotivação laboral–autodisposição holossomática. 

Interaciologia: a interação saúde consciencial–bem-estar evolutivo; a interação bem- 

-estar pessoal–bem-estar coletivo. 

Trinomiologia: o trinômio cores-aromas-frescor; o trinômio flores vívidas–frutos sabo-

rosos–folhas verdejantes; o trinômio água fresca–ar puro–sombra aprazível; o trinômio olhar 

fraterno–sorriso amigo–energias balsâmicas; o trinômio mente tranquila–espinha ereta–senti-

mento elevado; o trinômio ambiente confortável–clima aconchegante–conversa revigorante;  

o trinômio local sossegado–vínculos sadios–intelecção expandida. 

Polinomiologia: a amabilidade expressa pelo polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar; o antagonismo olhar amistoso 

/ olhar distante; o antagonismo sorriso franco / sorriso amarelo; o antagonismo alegria íntima / 

risada nervosa; o antagonismo bom ânimo / desânimo; o antagonismo esperança / desolação;  

o antagonismo ataraxia / infelicidade. 

Paradoxologia: a paradoxo da complexidade existente no apreço por vivências simples 

na contemporaneidade. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autequilíbrio holossomático. 

Filiologia: a biofilia; a conscienciofilia; a fitofilia; a zoofilia; a energofilia; a conviviofi-

lia; a assistenciofilia. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome de burnout. 

Mitologia: a eliminação do mito do sofrimento necessário. 

Holotecologia: a fitoteca; a zooteca; a ecoteca; a psicologoteca; a duploteca; a convivio-

teca; a interassistencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Homeostaticologia; a Harmoniologia; a Energossomatologia;  

a Psicossomatologia; a Duplologia; a Grupocarmologia; a Autodesassediologia; a Interassisten-

ciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o in-

termissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;  

a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;  

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens 

energossomaticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens neophi-

licus; o Homo sapiens felix. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: regozijo cotidiano individualizado = a satisfação íntima surgida no abrir 

a janela e se deparar com cores e aromas de manhã primaveril; regozijo cotidiano compartilhado 

= a satisfação mútua do casal surgida no colóquio carinhoso no recanto doméstico ao final do dia. 

 

Culturologia: a cultura da omniconvivialidade sadia; a cultura da simplicidade. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 25 agentes passíveis de incitar rego-

zijos cotidianos em conscins predispostas, com as respectivas exemplificações: 

01.  Amigo. O aceno e o sorriso acolhedor do compassageiro estimado. 

02.  Amparo. O parabanho energético promovido pelo amparador extrafísico. 

03.  Aroma. O odor natural e agradável das ervas aromáticas. 

04.  Árvore. A imponência do vegetal frondoso. 

05.  Assistente. A gratidão pelo auxílio recebido do agente da tares. 

06.  Assistido. O alívio no semblante do interlocutor esclarecido na demanda pessoal. 

07.  Bebê. O riso e a fácies empática da criança pequena. 

08.  Borboleta. A geometria colorida das asas e o borboleio. 

09.  Brisa. A sensação de frescor da aragem matinal. 

10.  Cão. A festinha e os agrados caninos. 

11.  Céu. A limpidez e o brilho do azul celeste. 

12.  Conversa. O bate-papo ameno com troca afetiva revigorante. 

13.  Duplista. As mãos dadas e o brilho no olhar afetuoso do ser amado. 

14.  Feito. O orgulho íntimo e silencioso ao término do trabalho bem-feito. 
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15.  Flor. O formato, coloração e cheiro do espécime formoso. 

16.  Gato. O chamego e o ronronar felino. 

17.  Gota d’água. A sensação refrescante das gotículas de água límpida no soma. 

18.  Heterorrealização. A satisfação benévola com o êxito alheio. 

19.  Insight. A elucidação de autoquestionamento antes perduradouro. 

20.  Mar. Os movimentos e sons das ondas quebrando na praia. 

21.  Mimo. A doação de presente selecionado cuidadosamente para o receptor. 

22.  Neocognição. A apreensão de novo conhecimento útil. 

23.  Paisagem. O cenário paradisíaco observado presencial ou digitalmente. 

24.  Pássaro. O cantar e o planar da bela ave. 

25.  Sol. A luminosidade e a leve quentura dos primeiros raios solares. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o regozijo cotidiano, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aconchego  botânico:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

02.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03.  Autocenografia  existencial:  Paracosmovisiologia;  Neutro. 

04.  Bem-estar:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

05.  Conversa  revigorante:  Coloquiologia;  Homeostático. 

06.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

07.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

08.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

09.  Felicidade  patológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Harmoniologia:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

11.  Júbilo  cosmoético:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Limpidez  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Solicitude  cotidiana:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  VIDA  COTIDIANA  PROMOVE  REGOZIJOS  SALUTARES,  
RELAXANTES  E  AUTO-HIGIENIZANTES,  PARA  QUEM  OPTA  

POR  RECONHECÊ-LOS  E  APROVEITÁ-LOS,  OBJETIVANDO  

O  FORTALECIMENTO  DO  ÂNIMO  PRÓ-EVOLUÇÃO  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza as circunstâncias cotidianas promotoras 

de regozijos pessoais? Quais contribuições à autoprodutividade evolutiva tais vivências regozi-

jantes propiciaram? 

 
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 

346 e 368. 
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R E G R A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A    RE C U R S I V A  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A regra conscienciológica recursiva é a condição dos princípios da Cons-

cienciologia apresentando recursividade ou podendo ser repetidos, em número indefinido de 

vezes, embasando a repetição paciente do conscienciólogo ou consciencióloga. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra regra vem do idioma Latim, regula, “régua; barra de pedreiro ou 

carpinteiro para aferir e tornar reta alguma superfície; pau ou ripa sustentadora de alguma coisa; 

tala para endireitar osso quebrado; preceitos ou normas servindo de guia a procedimentos ou 

comportamentos; regra; lei”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo consciência deriva também do 

idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conheci-

mento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu 

igualmente no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, 

“Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. O termo recursivo 

provém de recurso e este do idioma Latim, recursus, “possibilidade de voltar; caminho para vol-

tar; volta”. A palavra recurso surgiu no Século XV. O sufixo ivo vem do mesmo idioma Latim, 

ivu, formador de adjetivos a partir de radicais verbais. 

Sinonimologia: 1.  Regra da repetição produtiva. 2.  Regra cosmoética recursiva. 3.  Re-

cursividade conscienciológica. 4.  Recursividade de ponta. 

Neologia. As 3 expressões compostas regra conscienciológica recursiva, regra cons-

cienciológica recursiva inversiva e regra conscienciológica recursiva reciclante são neologismos 

técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Indefinição pessoal. 2.  Posicionamento pessoal caótico. 3.  Vida 

pessoal desregrada. 4.  Desregramento materialista. 5.  Megalocus disperso. 6.  Vida anômala. 

Estrangeirismologia: o superavit; o must; a apex mentis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconsciencialidade conscienciológica da conscin. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o alcance e manutenção da autopensenização 

retilínea. 

 

Fatologia: a regra conscienciológica recursiva; a recursividade conscienciológica; a re-

cursividade de ponta; o aprendizado evolutivo para sempre; o fim das dúvidas mortificadoras, dos 

dilemas cruciais e dos impasses estagnadores; a importância do entendimento dos princípios 

conscienciológicos; a compreensão dos princípios para serem empregados agora e nas próximas 

vidas humanas; as neoverpons conscienciológicas; os posicionamentos pessoais, de acordo com  

a inteligência evolutiva (IE), para serem aplicados nesta e nas outras dimensões conscienciais;  

as regras básicas da Conscienciologia; a busca da vivência teática dos princípios conscienciológi-

cos sistemáticos; o aperfeiçoamento dos hábitos; a melhoria das rotinas pessoais; a dinâmica evo-

lutiva nas mãos da conscin lúcida. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o autorrevezamento interassistencial multiexistencial; o deslanche 

evolutivo máximo da conscin por meio do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo compreensão da Conscienciologia–potencialização da 

autevolução; a construção do sinergismo conscin parapsíquica–consciex amparadora. 

Principiologia: o princípio da repetição cosmoética evolutiva; a vivência do princípio 

da descrença; o princípio da evolução inarredável; o princípio da autosseriexialidade; o princí-

pio da multidimensionalidade consciencial; a compreensão do princípio da inseparabilidade gru-

pocármica; a prática do princípio da interassistencialidade. 

Codigologia: a identificação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: o aprofundamento na teoria da inteligência evolutiva; a teoria da batopen-

senidade sadia. 

Tecnologia: a autaplicação das técnicas conscienciométricas; o domínio das técnicas 

energéticas profiláticas e interassistenciais; a técnica da circularidade. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial multidimensional ativo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito halo das rotinas úteis. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo ressoma–dessoma–intermissividade lúcida; o ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP) evoluído da atividade. 

Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio autoconscientização cos-

moética–repetição produtiva; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação das repetições dos posicionamentos cosmoéticos evolutivos. 

Crescendologia: o exercício do crescendo tacon-tares; o crescendo paciência-repeti-

ção-realização; o crescendo evolutivo conscin vulgar–conscin lúcida–conscin minipeça interas-

sistencial. 

Trinomiologia: a fundamentação existencial no trinômio Cosmoética-Universalismo- 

-megafraternidade; a valorização do trinômio autoparapsiquismo-intelectualidade-comunicabili-

dade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalso-

ma; o polinômio EV–arco voltaico–tenepes-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo regra / exceção; o antagonismo paciência / ansie-

dade. 

Paradoxologia: a regra conscienciológica do paradoxo entrar em si (egocentrismo) para 

sair de si (altruísmo); o paradoxo desassediador. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: a lei conscienciológica do maior esforço evolutivo; a lei de ação e reação. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia. 

Mitologia: a insubmissão aos mitos em geral. 

Holotecologia: a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a epicentroteca; a raciocinoteca;  

a lucidoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Au-

todiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Cosmoeticologia; a Autopesquisologia; a Homeosta-

ticologia; a Parapercepciologia; a Autodeterminologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens regulus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens recursivus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens 

parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: regra conscienciológica recursiva inversiva = a aplicada pela conscin, ra-

paz ou moça, praticando a técnica da invéxis; regra conscienciológica recursiva reciclante 

= a aplicada pela conscin, na meia-idade física, praticando a técnica da recéxis. 

 

Culturologia: a Cultura da Experimentologia Conscienciológica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 100 categorias de realidades ou condições evitáveis sobre as quais a conscin lúcida pode 

aplicar pacificamente a regra conscienciológica recursiva de ser totalmente contrária para sempre, 

seja nesta ou noutra dimensão consciencial, hoje ou amanhã, nesta vida intrafísica ou na próxima,  

e até nas intermissões futuras: 

01.  Alcoolismo: a dependência destrutiva. 

02.  Anorexia: a tendência suicida. 

03.  Antileitura: o Ignorantismo Prático; o apedeutismo. 

04.  Astrologia: a criação dos bonecos de ventríloquos humanos. 

05.  Autocorrupção: a antirrecin. 

06.  Autodesorganização: a manutenção da entropia. 

07.  Autoritarismo: a miopia democrática. 

08.  Bagulho energético: o link baratrosférico. 

09.  Banditismo: os governos paralelos modernos. 

10.  Beatice: a hipocrisia mais ignorante do fanatimso teológico. 

11.  Besteirol: a cafajestada imatura tomada à conta de Arte. 

12.  Boicote: a estratégia marginal dos meliantes. 

13.  Bovinolatria: o abuso da subcerebralidade alheia. 

14.  Boxe: a antissomaticidade prática. 

15.  Burla: o uso da lábia enganadora. 

16.  Cabotinismo: os surtos das manifestações dos egões. 

17.  Camuflagem: as maquilagens para manter as aparências. 

18.  Chantagem: a utilização espúria de inocentes (crianças; apedeutas). 

19.  Charlatanice: as candidaturas demagógicas na Sociologia. 

20.  Chicana: as tratativas marginais “por baixo do pano”. 
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21.  Cinismologia: a manipulação de dados estatísticos. 

22.  Conchavo: as medidas eleitoreiras e demagógicas. 

23.  Consumismo paroxístico: a compulsão do desperdício. 

24.  Contravenção: os contrabandos de armas e tóxicos com ajuda de autoridades. 

25.  Corrupciologia: o acobertamento das falcatruas. 

26.  Crendices: as simpatias; os mitos. 

27.  Criacionismo: as tolices pseudocientíficas exaltadas à exaustão. 

28.  Decidofobia: a pusilanimidade cronicificada. 

29.  Desânimo: a desmotivação para evoluir. 

30.  Desatenção aos detalhes: a superficialidade; o ansiosismo. 

31.  Desinformação: a manipulação de informações. 

32.  Deslealdade: a mentiraria como norma baratrosférica. 

33.  Desperdício: o erro de cálculo. 

34.  Dissimulaciologia: os objetivos escusos. 

35.  Dogmatologia: as inculcações ad nauseam. 

36.  Dolo: a ilicitude de qualquer natureza. 

37.  Doutrinação: a dominação tirânica da população incauta. 

38.  Embuste: os elogios rasgados insinceros. 

39.  Engodologia: os espetáculos suntuários autocráticos. 

40.  Espionagem: a eletreletrônica aplicada à marginalidade. 

41.  Esporte radical: a riscomania imatura. 

42.  Factoide: as infâmias do jornalismo marrom. 

43.  Falaciologia. 

44.  Falsidade: o falso defensor dos interesses populares. 

45.  Farisaísmo. 

46.  Farsa. 

47.  Ficcionismo: as promessas falsas e difíceis de serem cumpridas. 

48.  Golpismo: a política de rapina. 

01.  49.  Guerra: a indústria da matança. 

50.  Gurulatria. 

51.  Heterassédio: a manutenção das vitimizações sociais. 

52.  Idolatria: a exposição pública da interprisão grupocármica. 

53.  Impontualidade. 

54.  Inautenticidade. 

55.  Incivilidade. 

56.  Incoerenciologia. 

57.  Invencionice. 

58.  Irracionalidade. 

59.  Jogatina: a ludopatia. 

60.  Lobismologia: a formação de lobbies. 

61.  Logrologia. 

62.  Mamatologia. 

63.  Maquiavelismo: o ardil da demagogia. 

64.  Maracutaia. 

65.  Materialismo: a conscin eletronótica. 

66.  Mazorca. 

67.  Mendacidade: a conquista ambiciosa de poder. 

68.  Mistificação: a construção de “bodes expiatórios”. 

69.  Monopólio: o entrave ao desenvolvimento geral. 

70.  Motocicleta: os joelhos como parachoques e a cabeça como capota. 

71.  Murismologia. 

72.  Nostalgia: a Passadologia; a nostomania. 

73.  Obesidade: o monopólio do umbilicochacra. 
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74.  Obstupidificação. 

75.  Oligarquismo: a panelinha dos privilegiados. 

76.  Omissão deficitária: o deficit evolutivo. 

77.  Patuá: o bagulho energético. 

78.  Piercings: a Antianatomia e a Antifisiologia Humana. 

79.  Placebo: a condição popular do “me engana que eu gosto”. 

80.  Pomposidade: os espetáculos de fachada. 

81.  Porão consciencial. 

82.  Procrastinação: o ato de empurrar com a barriga. 

83.  Queimada: o hábito antiquado antiecológico. 

84.  Racismologia: a inteligência ectópica objetivando privilégios de pequenos grupos. 

85.  Repetição de erros: a obtusidade. 

86.  Sacralização. 

87.  Salvaciologia: a construção de “salvadores da pátria”. 

88.  Segregaciologia. 

89.  Seita: religião. 

90.  Ser miserê: o fechadismo consciencial. 

91.  Ser monoglota: o antiuniversalismo. 

92.  Subcerebrologia. 

93.  Sujismundismo: a condição do troglodita. 

94.  Superstição: os engodos milenares. 

95.  Tabagismo: o suicídio lento. 

96.  Tatuagem: a evocação tribal. 

97.  Tourada: o espetáculo de crueldade. 

98.  Tóxico: as drogas; o chimarrão; o incenso. 

99.  Truculência: a pena de morte. 

100.  Videotismo: o hackerism levado a paroxismos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a regra conscienciológica recursiva, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Autolucidez  antecipada:  Autolucidologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

07.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático. 

08.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Hiperacuidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Pico  máximo  da  inteligência:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Quebra  de  regras:  Recexologia;  Neutro. 

14.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 
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AS  REGRAS  CONSCIENCIOLÓGICAS  RECURSIVAS  DERI-
VAM  DIRETAMENTE  DOS  CURSOS  INTERMISSIVOS,  DAS  

PESQUISAS  INTERASSISTENCIAIS  COM  OS  AMPARADO-
RES  DE  FUNÇÃO  E  DAS  CENTRAIS  EXTRAFÍSICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplica as regras conscienciológicas recursivas 

à própria vida? Desde quando? 
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R É G U A    D E    L E S B O S  
( P A R A D I R E I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A régua de Lesbos é a expressão metafórica aristotélica, indicativa do con-

ceito de flexibilidade e adaptação das normas aos contextos ou fatuísticas jurídicas, ampliando os 

limites legais intrafísicos aos paradireitológicos, adentrando ao fluxo do Cosmos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra régua provém do idioma Latim, regra, e esta de regula, “régua; 

barra de pedreiro ou carpinteiro para aferir e tornar reta alguma superfície; pau ou ripa que susten-

ta alguma coisa; tala que endireita osso quebrado; preceitos ou normas que servem de guia a pro-

cedimentos ou comportamentos”. Surgiu no Século XV. O termo Lesbos provém do idioma Gre-

go, lésbios, “relativo à ilha de Lesbos”. 

Sinonimologia: 1.  Flexibilização das regras. 2.  Adaptação métrica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo régua: re-

greta; reguada; regua-tê. 

Neologia. As 4 expressões compostas régua de Lesbos, régua de Lesbos egocármica, ré-

gua de Lesbos grupocármica e régua de Lesbos policármica são neologismos técnicos da Paradi-

reitologia. 

Antonimologia: 1.  Leito de procrusto. 2.  Justiça misericordiosa. 

Estrangeirismologia: a aplicação das normas jurídicas segundo a mens legislatoris;  

a superação da determinação dura lex sed lex; a opção pela right thing to do; o uso da phronesis  

e da intenctio recta na práxis em busca da eudaimonia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à flexibilidade justa. 

Citaciologia: – De fato, quando algo é indeterminado, a regra também é indeterminada, 

ao modo da régua de chumbo utilizada nas construções em Lesbos; a régua se adapta aos con-

tornos da pedra e não é rígida, assim o decreto é adaptado aos fatos (Aristóteles, 384–322 a.e.c.). 

Ortopensatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema: 

1.  “Juiz. O juiz é aquela pessoa ou profissional suscetível de errar mais, pois enfrenta  

a maior dificuldade em agir com acerto”. 

2.  “Regras. Quem se engana segundo as regras acaba criando ideias originais”. 

3.  “Solucionática. Para solucionar um problema, qualquer problema, primeiro disseque 

os fatores que o compõem”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoeticologia; o holopensene pessoal da Pa-

radireitologia; a rigidez pensênica; a higidez pensênica; a flexibilidade pensênica; a autopenseni-

dade parajurídica; a educação evolutiva autopensênica; a integridade consciencial; a paralegisla-

ção no holopensene pessoal do intermissivista ressomado; os cosmopensenes; a cosmopensenida-

de; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a régua de Lesbos; a regra flexível; a necessidade cosmoética de dobrar a re-

gra (régua); a fita métrica ajustada às superfícies circulares; o instrumento de sabedoria prática; as 

normas aplicadas a fatos não reguláveis; o critério de interpretação do Direito; a abstração e a uni-

versalidade do preceito legal; a função jurisdicional; a decisão adequada; a atenção à razão da 

existência do Direito; a problematização das normas a partir do enfoque zetético; a aproximação 

da norma à realidade social; o foco na resolução dos conflitos; a decisão dos conflitos com o mí-

nimo de perturbação; o respeito aos fatos; a moralização da conduta; o fato de não se instrumenta-
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lizar pessoas para alcançar objetivos pessoais; a permissão para fazer a coisa certa; a habilidade 

moral de descobrir a coisa certa a fazer; a vontade moral de acertar; o acerto como principal moti-

vação; o improviso interassistencial para solução de novos problemas; o “ajuste da roupa ao cli-

ente”; a razão alicerçada no empirismo; a parte variável a partir do Direito Natural; a relevância 

das contingências ao formular conclusões; a mutabilidade da aplicação concreta da razão natural; 

o produto da elaboração racional com a experiência; o respeito à objeção de consciência; a abertu-

ra às dúvidas e à criticidade; a Descrenciologia aplicada às convenções sociais; o detalhismo na 

leitura e interpretação dos fatos no ato de julgar; o exercício cotidiano da ética; a coexistência de 

subjetividades; a lealdade à missão profissional; a confiança no julgamento do julgador; a equa-

ção dos problemas; o trato das fissuras; a exceção da regra; a flexibilidade não regulamentada;  

a aptidão própria de cada consciência; a ambiguidade necessária; a autoconscienciometria. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático auxiliando a toma-

da de decisões; o paradever de retidão; a adaptabilidade ao fluxo do Cosmos; a Central Extrafísi-

ca da Energia (CEE) possibilitando a análise real dos fatos; a Central Extrafísica da Verdade 

(CEV) estimulando o exercício tarístico nos julgamentos; a Central Extrafísica da Fraternidade 

(CEF) orientando as análises; a reeducação parajurídica da Humanidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo flexibilidade pensênica–perfomance evolutiva; o siner-

gismo da interassistencialidade; o sinergismo vontade de acertar–intenção reta; o sinergismo 

vontade inquebrantável–intenção cosmoética; o sinergismo Paradireitologia-Cosmovisiologia;  

o sinergismo dos acertos consecutivos. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença (PD); os princípios do Paradireito 

permitindo o exercício do aprendizado evolutivo; o corpus universal dos princípios cosmoéticos; 

o princípio da razoabilidade; a amplitude e flexibilidade dos princípios evolutivos; o recurso aos 

princípios orientadores da lei suprema; a inexistência do princípio da plenitude lógica do Di-

reito. 

Codigologia: a adaptação dos códigos jurídicos aos fatos concretos; o questionamento 

quanto aos códigos sociais; a reinvenção, quando necessária, dos códigos familiares; a observân-

cia dos códigos de Ética no exercício profissional; a revisão constante dos códigos relacionais se-

gundo os preceitos da megafraternidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC) como ferramenta 

para melhores decisões. 

Teoriologia: a teoria do justo; o ajuste da teoria de o Direito poder matar através do 

Estado, no caso da pena capital; a teoria do Paradireito aplicada na prática. 

Tecnologia: a técnica do equilíbrio; a técnica da moderação; a técnica da prudência;  

a técnica da temperança; a técnica da calma; a técnica da honestidade; a técnica do caminho do 

meio. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradirei-

tologia. 

Efeitologia: o efeito das legalidades; o efeito da alteridade; o efeito da humanização da 

técnica científica; o efeito da flexibilização da rigidez exterior das normas; o bem-estar dos en-

volvidos enquanto efeito da resolução do conflito; o efeito da percepção do Direito ser relacio-

nado às pessoas, não somente às normas; o efeito do tratamento da norma como instrumento de 

regulamentação e regulação da relação social, e não como fim em si mesma. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da desconstrução do apriorismo; as neossi-

napses oriundas da solução de novos problemas; as neossinapses geradas a partir do desenvolvi-

mento da teática paradireitológica; as neossinapses resultantes do aprimoramento do nível de 

Cosmoética; as neossinapses provenientes do exercício da argumentação; as neossinapses gera-

das pela abdicação de argumentos de autoridade. 
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Ciclologia: o ciclo construção-desconstrução-reconstrução das convenções sociais na 

prática evolutiva consciencial. 

Enumerologia: a sentença do caso concreto; a análise das variações e curvaturas inevi-

táveis da experiência humana no julgamento do caso concreto; a interpretação da regra abstrata 

no caso concreto; o ajuste das regras às particularidades de hipóteses do caso concreto; a capaci-

dade flexível de moldurar-se às variáveis do caso concreto; a ponderação prudente das especifici-

dades do caso concreto; o questionamento das regras diante do caso concreto. O instrumento de 

justiça; a justiça como virtude (cosmoética) e como ação (parapolítica); o afastamento da regra 

geral como medida de justiça; a dialética como método da teoria de justiça; a subsunção do con-

flito ao conceito de justiça; o alcance do “bem” pela justiça; a ponderação quanto ao conceito de 

justiça. A intenctio recta (retidão) impedindo arbitrariedades na análise das opções da flexibilida-

de na decisão; os reflexos da decisão na vida social gerando razões para a flexibilidade na deci-

são; a cosmovisão como diretriz para a flexibilidade na decisão; a modulação das regras com  

a flexibilidade na decisão; a visão teórica em conjunto com a visão legalista na flexibilidade na 

decisão; a escolha racional e voluntária abrangendo a Cosmoética e a Parapoliticologia na flexibi-

lidade na decisão; o protagonismo da flexibilidade na decisão. 

Binomiologia: o binômio objetividade-subjetividade auxiliando a avaliação das condutas 

e tomadas de decisões; o binômio admiração-discordância subsidiando a anticonflitividade quan-

to à melhor opção; a sabedoria prática no emprego do binômio tacon-tares; o binômio julgamen-

to-decisão; o binômio pensenizar-julgar; o binômio Verponologia-Experimentologia. 

Interaciologia: a interação CPC-CEV; a interação Paradireito-Cosmoética; a interação 

meios-fins; a interação empatia-paradiplomacia-respeito; a interação flexibilidade–adaptabilida-

de-ajustabilidade-harmonização; a interação relações sociais–exercício tarístico–solução de 

conflitos; a interação justiça-moralidade na aplicação das regras. 

Crescendologia: o crescendo autossabedoria-intercompreensão. 

Trinomiologia: o trinômio reflexão-avaliação-decisão; o trinômio fato-valor-norma;  

o trinômio adequação-necessidade-proporcionalidade. 

Polinomiologia: o polinômio práxis-experiência-empirismo-teática. 

Antagonismologia: o antagonismo leis-cumprimento-absolvição / leis-descumprimento- 

-punição; o antagonismo foco na ação / foco no resultado; o antagonismo rigidez dogmática  

/ flexibilidade verponológica; o antagonismo Direito inquisitorial / Paradireito; o antagonismo 

Poder Judiciário / impotência judiciária; o antagonismo justo / injusto; o antagonismo justiça  

/ clemência. 

Paradoxologia: o paradoxo de o determinismo poder ser resultante do arbítrio pessoal; 

o paradoxo de a dose transformar o remédio em veneno; o paradoxo de a assistência equânime 

não ser generalizada; o paradoxo de o direito à igualdade assegurar a diversidade. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia;  

a conscienciocracia; a evoluciocracia; a mentalsomatocracia. 

Legislogia: a aplicação da lei suprema segundo a Paradireitologia; a lei da megafraterni-

dade determinando a interassistência enquanto conduta padrão das consciências evolutivamente 

lúcidas; a lei do máximo esforço resultando no acúmulo de experiências evolutivas; o conheci-

mento profundo da Parajurisprudência Universal; a lei da justiça holocármica indicando os ca-

minhos evolutivos corretos. 

Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a evolucio-

filia; a coerenciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: as crenças geradoras de decidofobia; a liderofobia causada pelos dogmas. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da alienação; o enfrentamento da síndrome do 

conflito de paradigmas; a reciclagem da síndrome de justiceiro; a revisão da síndrome do papa-

gaio. 

Maniologia: a revisão da mania de regras; a profilaxia da mania de agir segundo incenti-

vos, benefícios ou punições; a desconstrução da mania de julgar precipitadamente, sem considerar 

os fatos e os parafatos; a superação da mania de culpar o sistema; o combate à mania de per-

feição. 
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Mitologia: a pena infindável no mito de Sísifo; a esquiva da responsabilidade diante do 

mito das regras inquestionáveis; o mito do ordenamento indefectível; o mito da legislação deta-

lhista e futurista; a revisão do mito da decisão perfeita. 

Holotecologia: a decidoteca; a discernimentoteca; a vivencioteca; a tecnoteca; a pa-

radireitoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Paradireitologia; a Sociologia; a Antropologia; a Holofilosofia;  

a Pedagogiologia; a Historiologia; a Descrenciologia; a Parapoliticologia; a Paradiplomaciologia; 

a Paramagistraturologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade justa. 

 

Masculinologia: o advogado; o paradireitólogo; o jurisconsulto; o magistrado; o para-

magistrado; o mediador; o conciliador; o reconciliador; o árbitro; o juiz existencial; o ministro;  

o decisor; o erudito; o professor; o cientista; o estadista; o diplomata; o orientador; os transforma-

dores do sistema; os heróis cotidianos; o homem de ação; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: o advogado; a paradireitóloga; a jurisconsulta; a magistrada; a para-

magistrada; a mediadora; a conciliadora; a reconciliadora; a árbitra; a juíza existencial; a ministra; 

a decisora; a erudita; a professora; a cientista; a estadista; a diplomata; a orientadora; as transfor-

madoras do sistema; as heroínas cotidianas; a mulher de ação; a evolucióloga; a poetisa grega Sa-

fo (Lesbos, 630–580 a.e.c.). 

 

Hominologia: o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens hermeneuticus; o Ho-

mo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo 

sapiens fraternus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: régua de Lesbos egocármica = a aplicada na autoconscienciometria sa-

tisfazendo os princípios cosmoéticos; régua de Lesbos grupocármica = a Cosmoética, aplicada 

nas relações interpessoais; régua de Lesbos policármica = a Cosmoética, aplicada nas relações 

globais. 

 

Culturologia: a cultura de paz; a cultura da expertise cosmoética; a cultura da vivência 

deontológica; a cultura da Paradireitologia; a cultura da assistencialidade; a cultura da justiça; 

a cultura dos acertos. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

aplicações da régua de Lesbos como técnica paradireitológica: 

01. Autavaliação. A régua de Lesbos sugere o autoimperdoamento sem automartírio 

derivado de posturas pretéritas já passíveis de reciclagens, quando, em regra, a compreensão da 

imaturidade empreendida causar sentimento de autovitimização. Jamais julguemo-nos despre-

zíveis. 

02. Críticas. A régua de Lesbos sugere o respeito ao nível evolutivo das consciências, 

observando a ambiguidade necessária, quando a indicação da crítica, em regra, a ser aplicada, 

tender mais ao retrocesso. Diógenes: sinceridade cínica. 

03. Estudo. A régua de Lesbos sugere o respeito aos agentes automotivadores, quando  

a indicação do estudo, a ser aplicado em regra, parecer inacessível. Conhecimento é reencontro. 

04. Julgamento. A régua de Lesbos sugere aplicação do ordenamento jurídico obser-

vando o direito à diversidade, quando a indicação das normas, em regra, a serem aplicadas, tender 

mais ao prejuízo da Sociedade. Julgar, não pré-julgar. 
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05. Linguagem. A régua de Lesbos sugere o respeito ao nível de entendimento do desti-

natário da mensagem, quando a indicação da linguagem, em regra, a ser aplicada, não for acessí-

vel, por falta de sinapses adequadas à respectiva compreensão. Existem linguagens navalhantes. 

06. Metodologia. A régua de Lesbos sugere buscar a explicação mais adequada à com-

preensão da matéria, quando a indicação da metodologia, em regra, a ser aplicada, não for acessí-

vel às consciências envolvidas. Os métodos enriquecem. 

07. Percurso. A régua de Lesbos sugere a evitação do percurso em regra, indicado, 

quando causar algum tipo de prejuízo às consciências envolvidas. Tracemos nosso caminho. 

08. Proposta. A régua de Lesbos sugere a aplicação da paradiplomacia, quando a indi-

cação de nova ideia, em regra, a ser aplicada, puder causar algum tipo de transtorno para as cons-

ciências envolvidas com neofobia ainda patente. Neoverponidade exige neossinapse. 

09. Tares. A régua de Lesbos sugere o respeito ao limite do assistente e do assistido, 

quando a indicação da tares, em regra, a ser aplicada, puder causar algum tipo de constrangi-

mento ou estupro evolutivo das consciências envolvidas, observando a ambiguidade necessária. 

Tares: ser correto. 

10. Tratamento. A régua de Lesbos sugere o respeito ao organismo patológico, quando 

a indicação do medicamento, em regra, a ser aplicado, não se apresentar passível de causar o efei-

to desejado nas consciências envolvidas. Remédio demais: veneno. 

 

Megafraternologia. A aplicação metódica, científica, da régua de Lesbos aristotélica, 

com conotação evolutiva, pode funcionar como técnica paradireitológica de solução de autocon-

flitos, com repercussões multidimensionais e seriexológicas na intraconsciencialidade, auxiliando  

a quebra de paradigmas anacrônicos e o desenvolvimento da megafraternidade. 

Solidariedade. Conforme a Historiologia, na Ilha de Lesbos, onde a maioria dos habi-

tantes tem a memória de ter sido população deslocada a força, nos idos de 1920, houve intensa 

mobilização da Sociedade Civil em prol do acolhimento dos refugiados, desde o início de 2016. 

Lá, foram instaladas as primeiras grandes organizações humanitárias internacionais de acolhimen-

to a refugiados, principalmente mulheres e crianças sírias, afegãs e iraquianas. Esse exemplar sen-

so de reconhecimento da importância de todos repercutiu no cenário internacional, passando Les-

bos a ser conhecida como a “ilha da solidariedade”. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a régua de Lesbos, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02.  Ambiguidade  necessária:  Assistenciologia;  Homeostático. 

03.  Formação  do  assistente:  Amparologia;  Homeostático. 

04.  Idiotismo  jurídico:  Direitologia;  Nosográfico. 

05.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

06.  Juízo  de  valor:  Heterocriticologia;  Neutro. 

07.  Justiça  restaurativa:  Recomposiciologia;  Homeostático. 

08.  Lei  suprema:  Politicologia;  Homeostático. 

09.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Limite  do  assistente:  Paradireitologia;  Neutro. 

11.  Limite  do  assistido:  Paradireitologia;  Neutro. 

12.  Ortopráxis:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Paramagistraturologia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

14.  Quebra  de  regras:  Recexologia;  Neutro. 

15.  Síndrome  da  autorresponsabilidade  deslocada:  Autopriorologia;  Nosográfico. 
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APLICAR  A  RÉGUA  DE  LESBOS  É  USAR  SABEDORIA  

PRÁTICA  COM  INTENCIONALIDADE  RETA,  SENSO  DE  JUS-
TIÇA  E  INTEGRIDADE  CONSCIENCIAL,  RESPEITANDO   
O  FLUXO  DO  COSMOS  E  O  MELHOR  PARA  TODOS. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a régua de Lesbos nos próprios julga-

mentos? Percebe o momento de flexibilizar as normas absorvidas e assumir o protagonismo nas 
decisões? 
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R E I N C L U S Ã O    G R U P O C Á R M I C A  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reinclusão grupocármica é o ato ou efeito de readmitir, acolher, reinte-

grar e readaptar a conscin, homem ou mulher, ao convívio harmonioso com o grupo evolutivo, 

favorecendo a retomada da execução de tarefa proexológica grupal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re procede do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo inclusão vem do mesmo idioma Latim, in-

clusio, “encerramento; prisão”. Surgiu no Século XVII. O termo grupo deriva do idioma Italiano, 

gruppo, “nó; conjunto; reunião”, e este do idioma Grego, kruppa, “massa arredondada”. Apareceu 

no Século XVIII. A palavra carma provém do idioma Inglês, karma, e esta do idioma Sânscrito, 

karma-n, “ação; efeito; fato”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Reintegração grupocármica. 2.  Retorno grupocármico. 3.  Recondu-

ção grupocármica. 4.  Retomada proexológica. 5.  Reabilitação grupocármica. 6.  Acolhimento as-

sistencial. 7.  Reciclagem grupal. 8.  Catálise evolutiva grupal. 9.  Assistência interconsciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo inclusão: 

autoinclusão; includente; includir; incluente; incluída; incluído; incluir; incluível; inclusa; inclu-

siva; inclusive; inclusivo; incluso; reinclusão. 

Neologia. As 3 expressões compostas reinclusão grupocármica; reinclusão grupocármi-

ca básica e reinclusão grupocármica avançada são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Exclusão grupocármica. 2.  Anticonvivialidade sadia. 3.  Dissidência 

grupocármica. 4.  Postura antiassistencial. 5.  Desviologia. 6.  Alienação. 

Estrangeirismologia: o upgrade afetivo; a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades da retomada de tarefa grupal. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Vivenciemos 

o heteroperdão. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal quanto à Grupocarmologia; o retorno harmônico 

ao holopensene grupal cosmoético; a autopensenidade evolutiva; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;  

o holopensene pessoal proexológico; o fortalecimento do holopensene grupal. 

 

Fatologia: a reinclusão grupocármica; a receptibilidade calorosa; o acolhimento fervoro-

so; o acolhimento fraterno; a acolhida simpática; o refúgio afetivo; a hospitalidade familiar intra-

física; o júbilo da retomada de tarefa; a alavancagem evolutiva; o engajamento nas tarefas gru-

pais; as tarefas cosmoéticas conjuntas; a reintegração proexológica; o ato de se readaptar ao grupo 

para evoluir; a flexibilidade grupal no retorno da conscin; a flexibilidade da conscin na interação 

grupal; o temperamento das conscins; os pensamentos divergentes; os erros de abordagens; as 

conclusões precipitadas; a tarefa da consolação (tacon); a tarefa do esclarecimento (tares); os 

acertos grupocármicos; o congraçamento proexológico grupal; a participação em eventos sociais; 

o respeito aos diferentes níveis evolutivos; a abdicação ao ato de se ter sempre razão; as conces-

sões interassistenciais necessárias; o aprimoramento do autodiscernimento quanto aos limites das 

heteroconcessões. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acolhimento 

energético favorecendo o entrosamento entre conscins; a sinalética energética e parapsíquica pes-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19383 

soal e grupal; a assistencialidade do parapsiquismo; as práticas diárias pessoais da tenepes; a ofi-

ex pessoal; a responsabilidade grupocármica como rotina. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo proexológico no grupo 

evolutivo. 

Principiologia: o princípio  a insepara ili a e grupoc rmica; o princípio da convivia-

li a e sa ia; o princípio da convivialidade paradiplomática; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) vivencia o; o código pessoal de 

priori a es evolutivas; os retrocódigos grupais sob revisão. 

Teoriologia: a teoria do holocarma grupal; a teoria da megafraternidade. 

Tecnologia: a técnica do perdão; a técnica de errar menos e acertar mais; a técnica da 

autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Proexo-

logia; o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue; os efeitos avançados das autorreciclagens existenci-

ais frequentes. 

Ciclologia: o ciclo de reconciliações e recomposições grupocármicas lúcidas; o ciclo da 

libertação grupocármica. 

Enumerologia: o comodismo temporário; o diagnóstico das autocorrupções remanes-

centes; o descarte da autovitimização; a eliminação dos resquícios emocionais; o autodiscerni-

mento integrativo; o autenticismo emocional; a autoconsciência multidimensional. 

Binomiologia: o binômio aglutinação-reaglutinação; o binômio autempenho cosmoéti-

co–sal o evolutivo grupal; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação energia-consciência-grupo. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo; o crescendo evolução pessoal–evolução grupal; 

o crescendo da minipeça interassistencial–maximecanismo interassistencial; o crescendo da ta-

con à tares. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-esclarecimento-encaminha-

mento; o trinômio agrupar-desagrupar-reagrupar. 

Polinomiologia: o polinômio social por favor–obrigado–desculpe–com licença. 

Antagonismologia: o antagonismo interpresidiário / minipeça assistencial; o antago-

nismo erro / acerto; o antagonismo união / dissidência; o antagonismo rechaço / acolhimento. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a cosmocracia; a pacienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da grupalidade. 

Filiologia: a grupocarmofilia; a policarmofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a xenofilia;  

a projeciofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a familiofobia; a neofobia; a xenofobia; a sociofobia; a proexofobia; a gru-

pofobia; a criticofobia. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a conflitoteca; a cosmoeticoteca; a consci-

encioteca; a socioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Proexologia; a Conviviologia; a Evoluciolo-

gia; a Perdologia; a Consciencioterapia; a Desviologia; a Priorologia; a Discernimentologia; a In-

terassistenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o acoplamentista;  

o agente retrocognitor; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o pro-

exista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o tocador de obra;  

o homem de ação; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; 

o projetor consciente; o retomador de tarefa. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienci-

óloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a pro-

exista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; 

a projetora consciente; a retomadora de tarefa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens de-

mocraticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens argumen-

tator; o Homo sapiens agglutinatorius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reinclusão grupocármica básica = o acolhimento taconístico objetivando 

futuras abordagens tarísticas; reinclusão grupocármica avançada = o acolhimento tarístico para  

a integração aos trabalhos assistenciais atacadistas. 

 

Culturologia: a cultura da Grupocarmologia; a cultura da convivência na família cons-

ciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reinclusão grupocármica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Aglutinação:  Harmoniologia;  Neutro. 

04.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

08.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

11.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

13.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 
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14.  Proexograma:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Retomador  de  tarefa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

A  REINCLUSÃO  GRUPOCÁRMICA  PERMITE  A  LIBERAÇÃO  

DAS  AMARRAÇÕES  INTERPRISIONAIS  ENTRE  RETOMADO-
RES  DE  TAREFA  E  GRUPO  ACOLHEDOR,  OPORTUNIZAN-
DO  A  ALAVANCAGEM  DA  PROÉXIS  PESSOAL  E  GRUPAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a necessidade do heteroperdão libertário 

nas reinclusões grupocármicas? Já usufruiu da oportunidade de praticá-lo? 

 

S. F. 
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R E J E I Ç Ã O    N A    I N F Â N C I A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rejeição na infância é o ato, efeito, sentimento ou impressão de a conscin, 

homem ou mulher, ter sido indesejada ou desprezada pelo pai e / ou pela mãe, no período inicial 

da vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo rejeição vem do idioma Latim, rejectio, “ação de lançar ou jogar pa-

ra fora; recusa”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo infância procede do mesmo idioma Latim, 

infantia, “dificuldade ou incapacidade de falar; mudez; infância; meninice; primeira idade dos 

animais; o que é novo; novidade”, de infans, “que não fala; criança”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Desacolhimento ao infante. 2.  Desafeto na infância. 3.  Falta de acei-

tação na infância. 4.  Enjeitamento na infância. 5.  Renegação no período da infância. 6.  Desprezo na 

infância. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo rejeição: au-

torrejeição; irrejeitável; rejeitada; rejeitado; rejeitador; rejeitadora; rejeitar; rejeitável; rejeito; 

rejeitosa; rejeitoso. 

Neologia. As duas expressões compostas rejeição imaginária na infância e rejeição fac-

tual na infância são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Aceitação na infância. 2.  Amparo na infância. 3.  Acolhimento na in-

fância. 4.  Afeto na infância. 5.  Carinho na infância. 

Estrangerismologia: a root da rejeição; o imprinting desajeitado; o fear of rejection; a di-

ficuldade de construcción de la identidad; o child abandonment; as consequências do lack of pa-

rental care; o dolor del rechazo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à percepção infantil. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − To a rejeição 

aborrece. Quem rejeita, aprisiona. Evitemos repetir rejeições. Rejeição, não: reconciliação. Re-

jeição: ignorância multidimensional.  

Citaciologia: – Chamo de servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos 

(Baruch Spinoza,1632–1677). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autorrejeição; o holopensene pessoal da vitimi-

zação; os minipensenes; a minipensenidade; os autopensenes ectópicos; a autopensenidade ectó-

pica; os patopensenes; a patopensenidade; a afinidade pensênica trafarista; os autopensenes aprio-

rísticos; a rigidez autopensênica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o autesforço em prol 

da implantação dos ortopensenses pessoais; as benesses da ortopensenidade; a crescente maturi-

dade proporcionando a flexibilidade pensênica; o abertismo para a nutrição de neopensenes; a ne-

opensenidade facilitando o revisionismo da História Pessoal; a opção inteligente pelo holopense-

ne da reconciliação. 

 

Fatologia: a rejeição na infância; o porão consciencial; a rejeição da situação, não do fe-

to; a comunicação materna revelando a intenção em abortar, ouvida pela criança; a explicação da 

mãe sobre os próprios motivos; a incapacidade de compreensão da criança sobre os fatos; a expe-

riência traumática repercutindo na afetividade entre mãe e filha; o encapsulamento frente à má 

impressão; as ocorrências difíceis sendo guardadas no inconsciente; o espaço vazio deixado pelo 

sentimento de ausência de acolhimento; as tentativas frustradas de compensação do afeto; a ecto-

pia afetiva sendo construída a partir das inabilidades nas relações emocionais; o autaprisiona-
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mento; o sentimento antecipado e constante de inadequação; a inautenticidade; a insuficiente for-

ça presencial decorrente da baixa autestima; a autorreciclagem a partir da saturação do sentimento 

de solidão; o desejo pela postura coerente nas interrelações; a necessidade de Impactoterapia;  

a busca de compreensão por meio da Consciencioterapia; o “dedo na ferida” tarístico nas sessões 

de Consciencioterapia revelando a mágoa escondida; a negação das evidências; a falta de autaná-

lise dos indícios de rejeição; a autovitimização impedindo enxergar a realidade; a impossibilidade 

temporária da visão de si mesma; o incômodo pela barreira julgada intransponível entre o eu fan-

tasiado e o eu verdadeiro; o momento traumático escondido na memória; o lapso de tempo levan-

do a consciência para instante único e preciso; o autenfrentamento; a reavaliação frente aos diag-

nósticos; o instante do entendimento; a memória recuperando o momento traumático; o entendi-

mento dos acontecimentos; a peça faltante do quebra-cabeça fazendo sentido para as inautentici-

dades; a emersão da mágoa; a assunção da mágoa; a catarse sobre o sentimento de rejeição; a des-

coberta do suprimento do amor materno em todas as relações; o autoperdão; o heteroperdão; a fi-

lha acolhendo fraternamente a mãe; o convívio pacífico; a superação do sentimento de rejeição 

nos relacionamentos; a autaceitação gradativa; o autacolhimento; o heteracolhimento; a recin;  

a recéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal bloqueada pelas emoções; o esquecimento da paraprocedência;  

o desbloqueio do cardiochacra na sessão de Consciencioterapia; a expansão de consciência pro-

porcionando retrocognições afetivas; a experiência parapsíquica trazendo a compreensão em blo-

co do modus operandi pessoal; o amparo extrafísico proporcionando insights para a compreensão 

do sentimento de rejeição e idealização do amor materno; a reconciliação energética entre mãe  

e filha; a assistência tarística às consciexes em situações similares; a busca pelo entendimento 

multiexistencial da própria vida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a carência do sinergismo mãe-filha; a falha de comunicação impedin-

do o sinergismo afetivo mãe-filha; o hiato no sinergismo pensamento-linguagem; o sinergismo 

compreensão-reconciliação-libertação. 

Principiologia: o principium coincidentia oppositorum; o princípio da autopensenida-

de; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da autorreconciliação; o princípio da prioriza-

ção das reconciliações grupocármicas. 

Codigologia: a inexistência do código de condutas familiares impossibilitando a vivên-

cia da afetividade sadia; a autorresponsabilidade sobre as cláusulas do código pessoal de Cosmoé-

tica (CPC) auxiliando as reciclagens conscienciais. 

Teoriologia: a teoria dos 7 cês; a teoria do desenvolvimento infantil; a teoria das falsas 

memórias. 

Tecnologia: a técnica do desbloqueio dos chacras; a técnica do arco voltaico cranio-

chacral; a técnica do enfrentamento do medo; a técnica da acareação cosmoética interconscins. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o labo-

ratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Grupocar-

mologia; o laboratório conscienciológico da vida diuturna; o laboratório conscienciológico da 

Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da autopesquisa sobre a autestima; o efeito dominó das recicla-

gens; o efeito do perdão sobre as energias; o efeito da reciclagem pessoal sobre o grupocarma;  

o efeito da comunicação sobre a assistência; o efeito da assistência sobre o assistido; o efeito dos 

insigths amparados; o efeito da paciência da dupla evolutiva sobre as autossuperações. 
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Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da pesquisa conscienciológica; as 

neossinapses construídas durante as aulas no curso de Psicologia; o desenvolvimento do para-

psiquismo gerando neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo nascimento-morte; o ciclo mãe cuidadora da filha na infância–filha 

cuidadora da mãe na velhice; o ciclo  a vitimização grupoc rmica; o ciclo  a recomposição gru-

poc rmica; o ciclo  a li ertação grupoc rmica. 

Binomiologia: o binômio mudança de papéis–múltiplas vidas; o binômio amor-indife-

rença; o binômio infância–porão consciencial; o binômio soma-energossoma; o binômio filho– 

–investimento familiar. 

Interaciologia: a interação familiar; a interação conscin-grupocarma; a interação ato-

res grupocármicos–contextos evolutivos; a interação paragenética-genética. 

Crescendologia: o crescendo porão consciencial–abertismo consciencial; o crescendo 

do amor maternal; o crescendo da compreensão filial; o crescendo recéxis-recin. 

Trinomiologia: o trinômio concepção-rejeição-aborto; o trinômio concepção-aceita-

ção-gestação; o trinômio situação–realidade–responsabilidade assumida; o trinômio genealógi-

co avós-pais-filhos. 

Polinomiologia: a falta de investimento afetivo no polinômio feto-bebê-criança-adoles-

cente; o polinômio rejeição-negligência-indiferença-invisibilidade; o polinômio intercomunicati-

vo afetividade-movimento-inteligência-autoconhecimento; o polinômio angústia-autopesquisa- 

-descoberta-entendimento. 

Antagonismologia: o antagonismo antimaternidade sadia / maternidade patológica;  

o antagonismo estória / história; o antagonismo autengano na infância / fatos reais na maturi-

dade. 

Paradoxologia: o paradoxo da solidão na família numerosa. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a convivio-

cracia; a burocracia dificultando o acesso das famílias carentes às políticas públicas de assistência. 

Legislogia: a lei N. 8.069 de 13 de julho de 1990, dispondo sobre o Estatuto da Criança  

e do Adolescente; a lei da palmada; a lei do carma; a relação rejeitador-rejeitado interpretada 

com base na lei de ação e reação. 

Filiologia: a conscienciofilia; a autopesquisofilia; a heteropesquisofilia; a intelectofilia;  

a raciocinofilia; a bibliofilia; a cienciofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a isolofobia; a eremofobia; a autofobia; a fobia à autexposi-

ção; a heterocriticofobia; a glossofobia; a lalofobia; a interassistenciofobia da conscin egoica;  

a parapercepciofobia; a renúncia lúcida e cosmoética à fobia da rejeição. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva; a síndrome do patinho feio; a síndrome 

da autovitimização; a síndrome da insegurança; a síndrome do bebê chorão; a síndrome do me-

do; a síndrome da rejeição. 

Maniologia: a mania de limpeza acima da mania homeostática do convívio sadio; a ma-

nia de perseguição; a egomania; a monomania. 

Mitologia: o mito do aprendizado do amor materno incondicional; o mito de a progeni-

tora saber naturalmente cuidar da filha; a quebra do mito da filha perfeita; o mito de o amor de-

mais estragar o filho. 

Holotecologia: a fobioteca; a convivioteca; a psicossomatoteca; a comunicoteca;  

a apriorismoteca; a nosoteca; a pensenoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Conscienciologia; a Consciencioterapia;  

a Autopesquisologia; a Duplologia; a Energossomatologia; a Desassediologia; a Equilibriologia;  

a Experimentologia; a Verbetografologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o feto; o bebê desassistido; a criança; a família; o grupocarma; as más com-

panhias; a isca humana inconsciente; a conscin desorientada; a conscin pesquisadora; a equipex;  
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a dupla evolutiva sempre presente; a prole amorosa; o ser interassistencial; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o estranho no ninho; o estrangeiro; o deslocado; o pai; o filho; o irmão; 

o avô; o tio; o primo; o assediador; o guia amaurótico; o reciclante; o amparador; o conscienciote-

rapeuta; o amigo evolutivo; o professor; o tenepessista; o homem maduro; o médico, psicólogo  

e filósofo francês Henri Wallon (1879–1962). 

 

Femininologia: a estranha no ninho; a estrangeira; a deslocada; a mãe; a filha; a irmã;  

a avó; a tia; a prima; a assediadora; a guia amaurótica; a reciclante; a amparadora; a consciencio-

terapeuta; a amiga evolutiva; a professora; a tenepessista; a mulher madura. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pathopensenor; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sa-

piens inexclusor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens 

egocentricus; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interas-

sistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rejeição imaginária na infância = a construída a partir da visão infantil dis-

torcida e fantasiosa sobre as atitudes, ações e palavras dos pais; rejeição factual na infância = a do 

abandono físico de fato, deixando a criança sozinha e sem proteção. 

 

Culturologia: a cultura das regras rígidas dos alemães; a mistura benéfica do multicul-

turalismo brasileiro. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, listadas em ordem funcional, 

10 etapas favorecedoras da autocura lúcida do sentimento de rejeição passíveis de serem exercita-

das pela conscin, homem ou mulher, interessada em promover reconciliações: 

01.  Estado vibracional: o desbloqueio energossomático. 

02.  Admissão: a assunção verdadeira do traço falho pessoal. 

03.  Vontade: a voliciolina contínua para a reciclagem. 

04.  Abertismo: o despojamento para a impactoterapia. 

05.  Autoconhecimento: a autopesquisa exaustiva, em tempo integral, minuciosa e cora-

josa. 

06.  Exaustividade: a pesquisa bibliográfica detalhista, interessada e agregadora de co-

nhecimento. 

07.  Comunicabilidade: o desenvolvimento da comunicação assertiva e profilática pro-

movendo o acolhimento consciencial cosmoético. 

08.  Compreensão: a prática do posicionamento firme perante as consciências a partir 

do auto e do heteroperdão. 

09.  Interassistência: o exercício da interassistência proporcionando a viragem evolu-

tiva. 

10.  Tares: a escrita do primeiro verbete promovendo a autotares e as reconciliações ne-

cessárias. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a rejeição na infância, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aborto  humano  provocado:  Dessomatologia;  Neutro. 
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02.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Carência  afetiva  na  infância:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Carência  insatisfeita:  Autoproexologia;  Neutro. 

05.  Convivência  familiar  sadia:  Conviviologia;  Homeostático. 

06.  Convivência  nociva:  Conviviologia;  Nosográfico. 

07.  Desordem  familiar:  Interprisiologia;  Nosográfico. 

08.  Frustração  cosmoética:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

10.  Inventário  parapsíquico  da  infância:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

11.  Pecadilho  da  juventude:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

12.  Principium  coincidentia  oppositorum:  Anticonflitologia;  Homeostático. 

13.  Segredo:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

14.  Taxa  afetiva:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Viragem  assistido-assistente:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  REJEIÇÃO  NA  INFÂNCIA  PODE  TER  RAÍZES  MULTI-
EXISTENCIAIS  NECESSITANDO  DE  AUTOPESQUISA  PARA  

IDENTIFICAR,  COMPREENDER,  SUPERAR,  PROMOVER  

RECONCILIAÇÕES  E  RECONSTRUIR  LAÇOS  AFETIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já abandonou os sentimentos egocêntricos e os 

autenganos da infância? Entende a importância de agradecer aos genitores pela oportunidade de 

ter recebido novo soma? 
 

Bibliografia  Específica: 

 
1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel 

Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões  

e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;  
5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. 

rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 33 a 260. 
2.  Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bonfim; et al.; 

314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 mi-

crobiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 web-
grafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; 

páginas 23 a 34. 

3.  Briggs, Dorothy Corkille; A Autoestima do seu Filho (Your Child Self-Esteem); revisora Silvia Giurlani; 
trad. Waltensir Dutra; 252 p.; 5 partes; 19 caps.; 1 E-mail; 16 enus.; 1 website; 1 apênd.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Martins 

Fontes; São Paulo, SP; 2002; páginas 16 a 210. 

4.  Stamateas, Bernardo; Emoções Tóxicas: Como se Livrar dos Sentimentos que fazem mal a você (Emo-
ciones Tóxicas); revisoras Margarida Seltmann; & Joanna Barrão Ferreira; trad. Marcelo Barbão; 206 p.; 15 caps.; 15 cita-

ções; 1 E-mail; 65 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 5 testes; 1 website; 21 notas; 8 refs.; 23 x 16 cm; br.; Thomas Nelson 

Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 186 a 194. 
5.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 

refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
129, 145, 369, 631 e 667. 

 

E. S. V. 
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R E J U V E N E S C I M E N T O    C O N S C I E N C I A L  
( P A R A C E R E B R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O rejuvenescimento consciencial é a condição avançada, paradoxal, de  

a consciência lúcida tornar-se cada vez mais jovial e bem humorada diante da autorreeducação 

pró-conquista da holomaturidade pari passu às vivências próprias do envelhecimento somático,  

a cada vida humana, no decurso da serialidade existencial (Seriexologia). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re vem do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra juvenescer procede também do idioma Latim, 

juvenescere, “entrar no vigor da mocidade; crescer; amadurecer”. Apareceu no Século XX. O vo-

cábulo rejuvenescer surgiu no Século XIX. O termo consciência deriva do mesmo idioma Latim, 

conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciên-

cia; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Juvenescimento consciencial. 02.  Rejuvenescimento intraconscien-

cial. 03.  Reflorescimento consciencial. 04.  Renovação consciencial. 05.  Renovamento conscien-

cial. 06.  Revigoramento consciencial. 07.  Viço consciencial. 08.  Harmonia holossomática.  

09.  Veteranismo evolutivo. 10.  Invulnerabilidade cronêmica consciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 15 cognatos derivados do vocábulo juvenesci-

mento: autorrejuvenescimento; intrarrejuvenescimento; juvenescer; juvenescida; juvenescido; 

maxirrejuvenescimento; minirrejuvenescimento; pararrejuvenescimento; rejuvenescedor; rejuve-

nescedora; rejuvenescente; rejuvenescer; rejuvenescida; rejuvenescido; rejuvenescimento. 

Neologia. As 3 expressões compostas rejuvenescimento consciencial, rejuvenescimento 

consciencial amador e rejuvenescimento consciencial técnico são neologismos técnicos da Para-

cerebrologia. 

Antonimologia: 1.  Infantilismo consciencial. 2.  Estagnação consciencial. 3.  Retarda-

mento consciencial. 4.  Obnubilação consciencial. 5.  Indiferença evolutiva. 6.  Regressão consci-

encial. 7.  Hibernação consciencial. 

Estrangeirismologia: o axis vital da consciência; o upgrade consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem intraconsciencial (recin); os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o envelhecimento cerebral saudável; a longevidade produtiva; a longevidade 

estimulada; o privilégio da longevidade consciencial; o fato de o cérebro envelhecer e o paracére-

bro amadurecer; a desdramatização quanto à terceira e quarta idades; a bagagem pré-ressomática; 

o autodesassédio; a autoconsciencialidade; o avanço mentalsomático; o rejuvenescimento das 

ideias; a evitação dos redutores do autodiscernimento; a megarrecéxis; a megarrecin; a interassis-

tencialidade; a Conscienciometria; a dedicação à proéxis promovendo o rejuvenescimento consci-

encial; o completismo existencial. 

 

Parafatologia: o rejuvenescimento consciencial; o rejuvenescimento do paravisual psi-

cossômico; o acervo do paracérebro sustentando a parafisiologia do psicossoma; o enriquecimen-

to do cérebro e depuração do paracérebro através da recuperação máxima dos cons; a autovivên-

cia do estado vibracional (EV) profilático; a experimentação multidimensional sadia; as aprendi-
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zagens adquiridas pelas projeções lúcidas; a bagagem paracognitiva; a intermissão pré-ressomá-

tica; a pesquisa autoconscienciométrica como megafoco evolutivo; a decodificação da Paragenéti-

ca; o parapsiquismo atuante; a interassistencialidade teática; o exemplarismo pessoal; a fixação 

do parapsiquismo sadio; o predomínio crescente do taquipsiquismo; a sinalética energética e para-

psíquica pessoal; a tenepes; a ofiex; a Verbaciologia Cosmoética; a Cosmoconsciência; as Cen-

trais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo das várias inteligên-

cias pessoais confluindo com a inteligência evolutiva (IE); o sinergismo maturidade intrafísica– 

–maturidade evolutiva; a busca do sinergismo soma-consciência. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da descrença;  

o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio pessoal de aproveitamento do tempo evo-

lutivo; o princípio da autobagagem cognitiva sobreviver às dessomas; o princípio da seriexiali-

dade evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria do pensene; a teoria da Ho-

lossomatologia. 

Tecnologia: as paratecnologias; a técnica energética da ativação coronochacral; as téc-

nicas projetivas; a técnica da megaeuforização; a técnica da tenepes; a técnica de mais 1 ano de 

vida humana; a técnica da autovivência coerente; a técnica da conscin tricerebral. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vi-

bracional; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico 

Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Evolucio-

logia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colé-

gio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da 

Dessomatologia (CID). 

Efeitologia: os efeitos dos extrapolacionismos parapsíquicos no rejuvenescimento cons-

ciencial; os efeitos acumulativos do tempo bem aplicado; o efeito da holomaturidade no holos-

soma; os efeitos da maturidade física na autexpressão da maturidade consciencial. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses nas aprendizagens multidimensionais; 

as neossinapses produzindo neorrecursos para neoaprendizados. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo da produtividade máxima;  

o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o rejuvenescimento consciencial a partir do 

ciclo euforin-primener-cipriene. 

Enumerologia: a atualização ideativa; a atualização autovalorativa; a atualização para-

cognitiva; a atualização paraperceptiva; a atualização atributiva; a atualização pensênica; a atua-

lização paramnemônica. 

Interaciologia: a interação cérebro estimulado–paracérebro enriquecido; a interação 

memória aguçada–holomemória atuante; a interação dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; 

a interação Genética-Paragenética. 

Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-CPC-interassistencia-

lidade. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo mutante extrafísico / consciex rejuvenescida; o anta-

gonismo paraplástica reparadora psicossômica / plástica estética somática. 

Paradoxologia: o paradoxo geronte dessomado–consciex rejuvenescida. 

Legislogia: a lei do maior esforço em busca do rejuvenescimento consciencial; a lei do 

maior esforço acelerando o ritmo autevolutivo. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19393 

Filiologia: a paracerebrofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a autopesquisofilia; 

a cosmoeticofilia; a parapsicofilia; a projeciofilia. 

Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a fenomenoteca; a proexoteca; a ener-

gossomatoteca; a volicioteca; a despertoteca; a psicossomatoteca; a recexoteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracerebrologia; a Holossomatologia; a Parafisiologia; a Para-

geneticologia; a Pararregeneraciologia; a Paracogniciologia; a Pararreeducaciologia; a Intermissi-

ologia; a Seriexologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Evo-

luciologia; a Autoproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo; o completista; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o geronte evolutivo; o reeducador; o exemplarista; o proexista;  

o tenepessista; o parapercepciologista; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a intermissivista; a consciencióloga; a completista; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a geronte evolutiva; a reeducadora; a exemplarista; a proexista; a te-

nepessista; a parapecepciologista; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo 

sapiens teaticus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens ener-

govibrator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projector. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rejuvenescimento consciencial amador = a condição da conscin deixan-

do-se levar pela força do mecanismo evolutivo; rejuvenescimento consciencial técnico = a condi-

ção da conscin lúcida dinamizando a própria evolução. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da polimatia parapsíquica; a cul-

tura da holomaturidade evolutiva tarística. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o rejuvenescimento consciencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

06.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Autorresolução  derradeira:  Autoproexologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

09.  Educação  infinita:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

10.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

11.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 
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12.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

13.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

14.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 

15.  Prioridade  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

 

IMPORTA  AO  INTERMISSIVISTA  MANTER  A  AUTOPERCU-
CIÊNCIA  MULTIDIMENSIONAL  NAS  AUTEXPERIMENTAÇÕES  

DIUTURNAS,  ENRIQUECENDO  O  CÉREBRO  E  O  PARACÉ-
REBRO  VISANDO  O  REJUVENESCIMENTO  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Quais proveitos evolutivos você, leitor ou leitora, na fase da maturidade 

física, vem obtendo com o desenvolvimento do paracérebro? O rejuvenescimento consciencial  

é prioridade para você? 

 
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; 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 

35, 38, 220, 236, 269, 318 e 850. 
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 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia; 1 si-

nopse; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 556, 560, 562 e 747. 

 

S. P. 
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R E L A Ç Ã O    C O N S C I N - C O N S C I E X  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A relação conscin-consciex é o contato vivencial ou parassocial, o cultivo 

do trato de cortesia, amizade e intercompreensão, da consciência humana com alguma consciex, 

capaz de melhorar, reciclar ou aperfeiçoar os microuniversos conscienciais pessoais ou as vidas 

de ambas as personalidades. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra relação vem do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retorno; 

relação; relatório; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição”. Apareceu no Século 

XIV. O termo consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de algu-

ma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O prefixo intra procede também do idio-

ma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao cen-

tro; interiormente”. O vocábulo físico provém igualmente do idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no mesmo Sé-

culo XIII. O segundo prefixo extra deriva também do idioma Latim, extra, “na parte de fora; além 

de; por exceção”. 

Sinonimologia: 1.  Relacionamento conscin-consciex. 2.  Convivência conscin-cons-

ciex. 3.  Vinculação conscin-consciex. 

Neologia. As 3 expressões compostas relação conscin-consciex, relação conscin-cons-

ciex inconsciente e relação conscin-consciex autoconsciente são neologismos técnicos da Convi-

viologia. 

Antonimologia: 1.  Incompatibilidade interconsciencial. 2.  Inimizade. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o Conviviarium; o attachment; o link 

com a paraprocedência pessoal através da consciex amiga. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade do convívio evolutivo policármico. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Conscin- 

-consciex restrita. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade da conscin com consciexes; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopen-

senes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexo-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; as influências pensênicas recíprocas; a afinida-

de pensênica regendo os contatos interdimensionais; a atração omnidimensional entre holopense-

nes afins. 

 

Fatologia: a intrafisicalidade; o modo de convivência intrafísica sinalizando a paracon-

vivialidade; a sustentabilidade das amizades sinalizando a extensão das paramizades; o reconheci-

mento dos amparadores intrafísicos sinalizando o abertismo à amparabilidade extrafísica. 

 

Parafatologia: a relação conscin-consciex; a extrafisicalidade; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais correlacionadas 

com a consciex específica; a paraperceptibilidade pessoal; a parcela extrafísica do grupocarma; as 

relações interconscienciais construídas multiexistencialmente; a minimização do restringimento 

intrafísico através do paraconvívio; a identificação das paracompanhias habituais. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo empatia-afeição-com-

preensão; o sinergismo força presencial–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo potente 

das amizades; o sinergismo das ECs entrosadas; o sinergismo parassistencial hiperacuidade do 

paraterapeuta–ECs densas do projetor lúcido; o sinergismo consciex-fonte–conscin-fonte sensiti-

va–assistido. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdepen-

dência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; os 

princípios da convivialidade da Paradiplomacia; o princípio popular “ iga com quem an as  

e lhe  irei quem és”; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) exemplificado silenciosamente 

atuando como catalisador de recins; o código pessoal de prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teoria do holocarma da consciência; a teoria das interprisões grupocár-

micas. 

Tecnologia: as técnicas do traquejo no paraconvívio interconsciencial; a técnica da 

conscienciofilia; a técnica da projetabilidade lúcida (PL); as técnicas e paratécnicas de comuni-

cação interdimensional. 

Voluntariologia: o voluntariado engajado ao paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o trato interconsciencial conscin-consciex transformado em laborató-

rio conscienciológico; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório cons-

cienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio In-

visível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos autorrecicladores das modificações na dinâmica interpessoal 

com as consciexes; os efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementares 

na dinamização da aprendizagem evolutiva; os efeitos das ECs cedidas, lucidamente ou não, pela 

conscin às consciexes; os efeitos preparatórios do convívio interdimensional estreito para a futu-

ra ressoma da consciex e dessoma da conscin. 

Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica; 

o ciclo alternante vida em 2 veículos–vida em 4 veículos; o ciclo multiexistencial autorrevezador 

amparador-amparando. 

Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância ou o ato de trabalhar 

em paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo entre as consciências; o binômio 

autassédio-heterassédio; o binômio ortopensenidade-amparabilidade. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; as dificuldades recíprocas 

na interação conscin-consciex; a interação paracérebro da consciex–paracérebro lastreado da 

conscin. 

Crescendologia: o crescendo amizade intermissiva–amizade intrafísica. 

Trinomiologia: o trinômio dos estados conscienciais intrafísico-extrafísico-projetado. 

Antagonismologia: o antagonismo resistência à mudança / abertura à renovação; o an-

tagonismo relação transformadora / interprisão grupocármica. 

Paradoxologia: o paradoxo da relação onipresente conscin-consciexes ser ignorado por 

muitos; o paradoxo do relacionamento conscin-consciex poder ser mais próximo se comparado  

a qualquer relacionamento intrafísico; o paradoxo amizade-debate. 

Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a meritocracia evolutiva qualificando os 

vínculos conscienciais. 

Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei do maior esforço aplicada à omni-

convivialidade; a lei da grupocarmalidade na orientação dos evoluciólogos na proéxis. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a parapsicofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 
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Holotecologia: a parapsicoteca; a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a maturo-

teca; a pacificoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Evoluciolo-

gia; a Parapercepciologia; a Recexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Priorologia;  

a Holomaturologia; a Reeducaciologia; a Consciencioterapia; a Psicologia; a Psiquiatria. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens gregarius; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens transformator; o Homo sapiens relator; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens 

paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relação conscin-consciex inconsciente = a influência extrafísica sobre  

a consciência humana ignorante da extrafisicalidade multidimensional; relação conscin-consciex 

autoconsciente = a influência extrafísica sobre a consciência humana lúcida quanto à extrafisicali-

dade multidimensional. 

 

Culturologia: a paracultura da interdimensionalidade vivenciada; a cultura da Convi-

viologia Cosmoética Evolutiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, as 

4 categorias básicas das relações entre conscins e consciexes sempre permeadas pela aprendiza-

gem evolutiva mútua: 

1.  Amizade: a afinidade; a empatia; a intercompreensão; a maternidade humana; a res-

soma; o casal incompleto; a dupla evolutiva. Aqui a conscin-mãe é a atriz principal, a heroína. 

Temas-verbetes afins: animador consciencial; benemérito urbano; Comunidade Conscienciológi-

ca Cosmoética Internacional; conduta cosmoética; elenco da Conscienciologia; evitação da evita-

ção; fusão social; Interassistenciologia; permutabilidade interconsciencial; relação transformado-

ra; senso de fraternidade. 
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2.  Conflito: o assediador extrafísico; os débitos grupocármicos; o autassédio; o heteras-

sédio; a busca de reconciliações; a eliminação das interprisões grupocármicas. Aqui a consciex 

enferma é a atriz principal, a vilã. Temas-verbetes afins: adversário ideológico; ajudante de algoz; 

amizade evitável; antipodia consciencial; companhia constrangedora; conscin-problema; depen-

dência indireta; desamarração; mirmídone; reaproximação interconsciencial; reclusão voluntária; 

rota de colisão. 

3.  Assistência extrafísica: o amparador extrafísico; a paraperceptibilidade da conscin;  

a tenepes; a ofiex. Aqui a atriz principal é a consciex amparadora, a para-heroína. Temas-verbetes 

afins: aglutinação interconsciencial; amizade interativa; amizade raríssima; apoiante; coedes; 

companhia eletiva; coniunctio; estímulo extrapauta; fonte de controle; indução interconsciencial; 

interrelação fenomênica; lição de vida; paramizade. 

4.  Assistência humana: a condição da Pré-Mãe (Pré-Maternologia); a paraperceptibili-

dade da conscin; o desenvolvimento parapsíquico. Aqui a atriz principal é a conscin pré-mãe,  

a heroína. Temas-verbetes afins: ato clandestino; bipartição de raciocínio; casal incompleto; sur-

preendência. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando proximidade estreita com a relação conscin-consciex, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

11.  Interrelação  fenomênica: Fenomenologia;  Neutro. 

12.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

OS  RELACIONAMENTOS  ENTRE  CONSCINS  E  CONS-
CIEXES  TENDEM  A  SE  ESTREITAREM  CADA  VEZ  MAIS,  

EM  NÍVEL  SADIO  E  PRODUTIVO,  NA  RAZÃO  DIRETA   
DA  AUTOCONSCIÊNCIA  EVOLUTIVA  DAS  CONSCIÊNCIAS. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as consciexes? O saldo da 

convivência é assistencial e homeostático ou assediador e patológico? 
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R E L A Ç Ã O    D E    D I S C E R N I M E N T O  
( D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A relação de discernimento é a manifestação social ou política característi-

ca da convivência avançada, competente, coerente, eficiente, qualificada, harmônica, justa e ama-

durecida das consciências quando em grupo, ou na grupocarmalidade democrática pura. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra relação procede do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retor-

no; relação; relatório; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição”. Surgiu no Sé-

culo XIV. O vocábulo discernimento deriva também do idioma Latim, discernere, “separar, esco-

lher apartando com cuidado, discernir, distinguir”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Relação de raciocínio. 2.  Relação de logicidade. 3.  Relação mental-

somática. 

Neologia. As duas expressões compostas relação de discernimento social e relação de 

discernimento parassocial são neologismos técnicos da Discernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Relação de força. 2.  Relação de poder. 3.  Relação somática. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o Conviviarium; o attachment;  

a friendship; o strong profile; a glasnost interassistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Autodiscernimentologia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os harmonopensenes; a har-

monopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; 

os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; as influências pensênicas recí-

procas; a afinidade pensênica regendo os contatos em geral; o holopensene da intercompreensão. 

 

Fatologia: a relação de discernimento; a relação de discernimento sendo o olho do fu-

racão iluminando a democracia pura; o poder, comunicativamente estabelecido na relação de dis-

cernimento ao derivar do fato de os participantes orientarem-se para o entendimento recíproco, 

sem estabelecimento coercitivo de relações intersubjetivas; a relação de poder vulgar vem resul-

tando, através da Historiografia Humana, em exploração, opressão, roubo, espoliação e expropria-

ção; a partir da relação de discernimento, o poder tradicional, carismático ou como imposição da 

própria vontade ao comportamento alheio, não encontrando mais espaço para se manifestar; a re-

lação de discernimento evitando a confusão do poder com violência, sendo, então, relido com 

base no consentimento e não mais na violência; o fato da relação de discernimento se dever ou 

dever ser, a predominante no holopensene da Cognópolis, na CCCI e nas ICs, em geral; o modo 

de vida democrático; os diálogos abertos e francos; os posicionamentos explícitos e autênticos; os 

papéis sociais definidos e flexíveis; os limites interconscienciais claros; o senso de coletividade;  

a construção do ambiente democrático; o livre acesso ao conhecimento; a igualdade de opor-

tunidades; o clima socioafetivo favorável à autexpressão crítica; o planejamento, organização  

e regulação conjunta da vida em comum; a distribuição de poderes, responsabilidades e deveres;  

a alternância circunstancial do poder decisório; o comprometimento geral com as decisões 

coletivas; a integração dos autesforços. 

 

Parafatologia: o fato de, em comunex evoluída, não existir mais a relação de força, so-

mente manifestando-se, ali, a relação de discernimento evolutivo; a relação consciex amparadora–

–conscin lúcida; a estrutura interrelacional dos para-habitantes de comunexes homeostáticas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo empatia-afeição-com-

preensão; o sinergismo força presencial–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo potente 

das amizades; o sinergismo das ECs entrosadas; o sinergismo parassistencial hiperacuidade do 

paraterapeuta–ECs densas do projetor lúcido; o sinergismo consciex-fonte–conscin-fonte sensiti-

va–assistido; o sinergismo funcional no grupo evolutivo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdepen-

dência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; os 

princípios da convivialidade da Paradiplomacia; o princípio popular “ iga com quem an as  

e lhe  irei quem és”; o princípio da descrença; o princípio ético do bem comum; o princípio da 

liberdade de expressão; o princípio do respeito ao livre arbítrio; o princípio cosmoético de obje-

tivar sempre o melhor para todos. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) exemplificado silenciosamente 

atuando como catalisador de recins; o código pessoal de prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teoria do holocarma da consciência; a teoria da democracia pura; a teo-

ria do Estado Mundial. 

Tecnologia: as técnicas do traquejo no convívio interconsciencial; a técnica da cons-

cienciofilia; a técnica da projetabilidade lúcida (PL); as técnicas paradiplomáticas. 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o trato interpessoal rotineiro transformado em laboratório conscien-

ciológico; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

das retrocognições; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio In-

visível da Recexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos autorrecicladores das modificações na dinâmica interpessoal 

com as consciexes; os efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementares 

na dinamização da aprendizagem evolutiva; os efeitos das ECs cedidas, lucidamente ou não, pela 

conscin às consciexes; os efeitos preparatórios do convívio interdimensional estreito para a futu-

ra ressoma da consciex e dessoma da conscin; o efeito halo sadio da amizade sincera entre duas 

conscins; o efeito evolutivo, acumulativo, cosmoético das práticas diárias da tenepes; os efeitos 

da relação de discernimento no fortalecimento das capacidades individuais e grupais. 

Ciclologia: o ciclo estruturação-desestruturação-reestruturação; o ciclo interrelacional 

encontro-convívio-despedida-reencontro; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da li-

bertação grupocármica; o ciclo debates-esclarecimentos-consensos. 

Enumerologia: a relação de discernimento na vida doméstica; a relação de discerni-

mento no exercício da profissão; a relação de discernimento no convívio da vida social; a relação 

de discernimento na prática dos esportes em equipe; a relação de discernimento nos deslocamen-

tos das viagens; a relação de discernimento nas pesquisas grupais; a relação de discernimento nas 

posturas parapsíquicas. A vinculação democrática; a vinculação construtiva; a vinculação trafo-

rista; a vinculação madura; a vinculação mentalsomática; a vinculação interassistencial; a vin-

culação cosmoética. 

Binomiologia: o binômio Direito Minoritário–fraternidade; o binômio Direito Minori-

tário–Multiculturologia; o binômio Direito Minoritário–Universalismo; o binômio governo da 

maioria–direitos da minoria; o binômio Direito Minoritário–direitos humanos; o binômio análise 

da maioria–síntese da minoria; o binômio capitalista Direito Majoritário–lobismo; o binômio 

coexistencial admiração-discordância ou o ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evo-

lutivas ao mesmo tempo; o binômio Conselho dos 500–relação de discernimento; o binômio au-

tocrítica-heterocrítica; o binômio liberdade-limites; o binômio potencialidades-limitações; o bi-

nômio aprendizagem-desenvolvimento. 
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Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação dos opostos;  

a interação trocas prolíficas–concessões mútuas; a interação reflexão crítica–ação produtiva. 

Crescendologia: o crescendo da aristocracia para a democracia; o crescendo Direito- 

-Paradireito; o crescendo Ética Humana–Cosmoética; o crescendo democracia global–democra-

cia cósmica; o crescendo amoralidade–imoralidade–Ética Humana–Cosmoética; o crescendo 

patológico privilégios-abusos; o crescendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo centrífugo 

bem-estar individual–bem-estar coletivo. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio povo-etnia- 

-cultura; o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio Pa-

ragenética-Genética-Mesologia; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio sexo-dinhei-

ro-poder; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio 

do exemplarismo ver-ouvir-observar; o trinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo; o tri-

nômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Uni-

versalismo-Megafraternismo. 

Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-se-

riedade-confiabilidade; o convívio sadio com a diversidade ideológica quanto ao polinômio valo-

res sociais–valores culturais–valores econômicos–valores políticos; a atenção às diferenças indi-

viduais quanto ao polinômio saberes-habilidades-competências-especializações; o respeito à di-

versidade consciencial quanto ao polinômio autoridade cognitiva–autoridade funcional–autorida-

de vivencial–autoridade cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o  antago-

nismo individualismo / egoísmo; o antagonismo conduta-padrão vulgar / conduta-exceção evolu-

tiva; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo resistência à mu-

dança / abertura à renovação; o antagonismo relação transformadora / interprisão grupocármi-

ca; o antagonismo relação transformadora / coleira social do ego; o antagonismo cultura demo-

crática / cultura feudalista; o antagonismo legislar em bases policármicas / legislar em bases 

egocêntricas. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; 

a proexocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. As políticas de garantia de condições autevolu-

tivas básicas para todos. 

Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei do maior esforço aplicada à omni-

convivialidade; a lei da grupocarmalidade na orientação dos evoluciólogos na proéxis. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a parapsicofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalso-

matoteca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Discernimentologia; a Politicologia; a Conviviologia; a Grupo-

carmologia; a Sociologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia;  

a Priorologia; a Holomaturologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19402 

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens discernimentum; o Homo sapiens gregarius; o Homo sa-

piens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens 

transformator; o Homo sapiens relator; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens para-

direitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sa-

piens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relação de discernimento social = a manifestação política característica 

da convivência avançada das consciências intrafísicas, quando na grupocarmalidade democrática 

pura, em comunin evoluída; relação de discernimento parassocial = a manifestação parapolítica 

característica da convivência avançada das consciências extrafísicas, quando na grupocarmalidade 

democrática pura em comunex evoluída. 

 

Culturologia: a Neoculturologia da Conscienciologia; a cultura da intercooperação;  

a cultura da omniconvivialidade interassistencial. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 

categorias de relações de discernimento na vida humana moderna: 

01.  Relação da amizade raríssima. 

02.  Relação da conscin lúcida com os componentes dos casais incompletos. 

03.  Relação da dupla evolutiva. 

04.  Relação das amizades evolutivas. 

05.  Relação das companhias parapsíquicas evoluídas. 

06.  Relação do docente da Conscienciologia com os alunos. 

07.  Relação do líder com os liderados. 

08.  Relação dos evoluciólogos com os grupos evolutivos. 

09.  Relação do tenepessista com os assistidos. 

10.  Relação entre amparador extrafísico e tenepessista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a relação de discernimento, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

19403 

06.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

09.  Interrelação  fenomênica:  Fenomenologia;  Neutro. 

10.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia; Homeostático. 

11.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

13.  Relação  conscin-consciex:  Conviviologia;  Neutro. 

14.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  RELAÇÃO  DE  DISCERNIMENTO,  COMPREENDENDO 
A  COSMOVISIOLOGIA  COSMOÉTICA  DA  CONVIVIALI- 

DADE  ENTRE  AS  CONSCIÊNCIAS,  É  A  MAIS  ELEVADA  

MANIFESTAÇÃO  DE  VINCULAÇÃO  GRUPAL  EVOLUTIVA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já emprega como princípio a relação de discerni-

mento na convivialidade da vida cotidiana diuturna? Em todos os setores e instâncias exis-

tenciais? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19404 

R E L A Ç Ã O    I N T E R C O N S C I E N C I A L  
( P A R A C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A relação interconsciencial é o contato vivencial ou parassocial, o cultivo 

do trato de cortesia, amizade e intercompreensão, da consciência com outra, capaz de melhorar, 

reciclar ou aperfeiçoar os microuniversos conscienciais pessoais ou as vidas de ambas as persona-

lidades. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra relação provém do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retor-

no; relação; relatório; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O prefixo inter vem do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço 

de”. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Interrelação consciencial. 2.  Convivialidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas relação interconsciencial subumana, relação in-

terconsciencial intrafísica e relação interconsciencial extrafísica são neologismos técnicos da Pa-

raconviviologia. 

Antonimologia: 1.  Relação de poder. 2.  Relação somática. 

Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial; o Conviviarium; o attachment; o link 

com a paraprocedência pessoal através da consciex amiga. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das autoparapercepções interconscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade harmônica; os harmonopense-

nes; a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 

ortopensenes; a ortopensenidade; as influências pensênicas recíprocas; a afinidade pensênica re-

gendo os contatos interdimensionais; a atração omnidimensional entre holopensenes afins. 

 

Fatologia: a relação interconsciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo empatia-afeição-com-

preensão; o sinergismo força presencial–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo potente 

das amizades; o sinergismo das ECs entrosadas; o sinergismo parassistencial hiperacuidade do 

paraterapeuta–ECs densas do projetor lúcido; o sinergismo consciex-fonte–conscin-fonte sensiti-

va–assistido. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdepen-

dência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; os 

princípios da convivialidade da Paradiplomacia; o princípio popular “ iga com quem an as  

e lhe  irei quem és”; o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Conviviologia Cosmoética. 
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Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evita-

ção do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as técnicas paradiplomáticas; a técni-

ca de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica acessível do cosmograma. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Assis-

tenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio In-

visível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos autorrecicladores das modificações na dinâmica interpessoal 

com as consciexes; os efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementares 

na dinamização da aprendizagem evolutiva; os efeitos das ECs cedidas, lucidamente ou não, pela 

conscin às consciexes; os efeitos preparatórios do convívio interdimensional estreito para a futu-

ra ressoma da consciex e dessoma da conscin; o efeito halo sadio da amizade sincera entre duas 

conscins; o efeito evolutivo, acumulativo, cosmoético das práticas diárias da tenepes; os efeitos 

da relação de discernimento no fortalecimento das capacidades individuais e grupais. 

Binomiologia: o binômio Direito Minoritário–fraternidade; o binômio Direito Minori-

tário–Multiculturologia; o binômio Direito Minoritário–Universalismo; o binômio governo da 

maioria–direitos da minoria; o binômio Direito Minoritário–direitos humanos; o binômio análise 

da maioria–síntese da minoria; o binômio capitalista Direito Majoritário–lobismo; o binômio 

coexistencial admiração-discordância ou o ato de trabalhar em paralelo e criar contradições evo-

lutivas ao mesmo tempo; o binômio Conselho dos 500–relação de discernimento; o binômio au-

tocrítica-heterocrítica; o binômio liberdade-limites; o binômio potencialidades-limitações; o bi-

nômio aprendizagem-desenvolvimento. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação dos opostos;  

a interação trocas prolíficas–concessões mútuas; a interação reflexão crítica–ação produtiva. 

Crescendologia: o crescendo da aristocracia para a democracia; o crescendo Direito- 

-Paradireito; o crescendo democracia global–democracia cósmica; o crescendo patológico privi-

légios-abusos; o crescendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo Ética Social Humana–Cos-

moética; o crescendo centrífugo bem-estar individual–bem-estar coletivo. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio povo-etnia- 

-cultura; o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio Pa-

ragenética-Genética-Mesologia; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio sexo-dinhei-

ro-poder; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio 

do exemplarismo ver-ouvir-observar; o trinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo; o tri-

nômio ideológico liberdade-igualdade-fraternidade; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Uni-

versalismo-Megafraternismo. 

Polinomiologia: as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-se-

riedade-confiabilidade; o convívio sadio com a diversidade ideológica quanto ao polinômio valo-

res sociais–valores culturais–valores econômicos–valores políticos; a atenção às diferenças indi-

viduais quanto ao polinômio saberes-habilidades-competências-especializações; o respeito à di-

versidade consciencial quanto ao polinômio autoridade cognitiva–autoridade funcional–autorida-

de vivencial–autoridade cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonis-

mo individualismo / egoísmo; o antagonismo conduta-padrão vulgar / conduta-exceção evoluti-

va; o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antagonismo resistência à mu-

dança / abertura à renovação; o antagonismo relação transformadora / interprisão grupocármi-

ca; o antagonismo relação transformadora / coleira social do ego; o antagonismo cultura demo-

crática / cultura feudalista; o antagonismo legislar em bases policármicas / legislar em bases 

egocêntricas. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate. 
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Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; 

a proexocracia; a evoluciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da interdepen-

dência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da maxiproéxis; a lei da interassistencialidade;  

a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a parapsicofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a maturo-

teca; a pacificoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Paraconviviologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Evo-

luciologia; a Cosmoeticologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Autopriorologia;  

a Autoproexologia; a Autorrevezamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens gregarius; o Homo 

sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sa-

piens paradiplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus;  

o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relação interconsciencial subumana = a convivialidade com os animais 

subumanos ou domésticos; relação interconsciencial intrafísica = a convivialidade com conscins; 

relação interconsciencial extrafísica = a convivialidade com consciexes. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Paraconviviologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Paraconviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 7 categorias de relações interconscienciais relevantes perante a evolução consciencial: 

1.  Relação evolutiva: as semiconsciexes; os teleguiados autocríticos; os evoluciólogos. 
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2.  Relação interassistencial: a minipeça interassistencial; o maximecanismo interassis-

tencial multidimensional; a tenepes; a ofiex; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

3.  Relação parapedagógica: os Cursos da Conscienciologia; a Central Extrafísica da 

Verdade (CEV). 

4.  Relação parapolítica: a Interlúdio; a Cognópolis; a CCCE; a CCCI; a Parassocio-

logia. 

5.  Relação paraprocedencial: a família nuclear; a autoproéxis; o duplismo; o grupo-

carma. 

6.  Relação parapsíquica: os laboratórios conscienciológicos; a Central Extrafísica de 

Energia (CEE). 

7.  Relação paratécnica: a macrossomaticidade; a parapsicoteca; o paramicrochip. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando interação estreita com a relação interconsciencial, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Benemérito  urbano:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Coedes:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Interrelação  fenomênica:  Fenomenologia;  Neutro. 

12.  Relação  conscin-consciex:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Relação  de  discernimento:  Discernimentologia;  Homeostático. 

14.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Saudade  da  volitação:  Paraconviviologia;  Neutro. 

 

DEVIDO  ÀS  INTERASSEDIALIDADES,  AS  RELAÇÕES  

INTERCONSCIENCIAIS  MAIS  RELEVANTES  SÃO  AS  AU-
TOPARAPSÍQUICAS  OU  MULTIDIMENSIONAIS,  EM  PAR-
TICULAR  AS  MANTIDAS  COM  CONSCIEXES  LÚCIDAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém relações interconscienciais predominan-

temente com quem? Conscins, consciexes amparadoras ou consciexes assediadoras? 
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R E L A Ç Ã O    P A R A C R O N O L Ó G I C A  
( P A R A C R O N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A relação paracronológica é o modo de a consciência, intra ou extrafísica,  

interagir com o tempo, no âmbito intraconsciencial, direcionada pelo materpensene individual  

e tendências paragenéticas, em consequência das próprias experiências holobiográficas, levando 

em consideração também as influências do Zeitgeist e dos holopensenes dos ambientes e param-

bientes onde se manifesta. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo relação vem do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retorno; 

relação; relatório; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição”. Apareceu no Século 

XIV. O elemento de composição para procede do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para 

além de”. A palavra cronologia provém do idioma Francês, chronologie, e este do idioma Grego, 

khronología, composto por (de) khrónos, “Ciência das medidas do tempo”, e lógos, “Ciência; Ar-

te; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Relação com o tempo multidimensional. 2.  Relação paracronêmica.  

3.  Interação paracronológica. 4.  Interação paracronêmica. 5.  Interação temporal da consci-

ência. 

Neologia. As 3 expressões compostas relação paracronológica, relação paracronológi-

ca homeostática e relação paracronológica nosográfica são neologismos técnicos da Paracrono-

logia. 

Antonimologia: 1.  Inconsciência temporal. 2.  Dissociação paracronológica. 3.  Perda 

cronêmica. 4.  Relação atemporal. 5.  Condição atemporal da consciência.  

Estrangeirismologia: o leitmotiv holobiográfico; o time lapse da visão panorâmica pro-

jetiva; a disponibilidade interassistencial hic et nunc; a ortopensenidade full time; o fenômeno su-

cedido once in a lifetime; o tempus fugit; a pressão holopensênica do Zeitgeist. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade do emprego evolutivo do tempo. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Aproveite-

mos cada instante. Tempo: recurso evolutivo. 

Ortopensatologia:  “Tempo. Você é levado pelo tempo ou empurra o tempo com  

a sua vontade?”. “Quanto mais a conscin utiliza bem o seu tempo, mais tempo ela deseja dispor 

para render mais evolutivamente”. “Para quem sabe aproveitar o tempo, o segundo é 1 minuto,  

1 minuto é uma hora, uma hora é 1 dia, 1 dia é uma semana, uma semana é 1 mês, 1 mês é um 

ano, e 1 ano é 1 século”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal relativo à Paracronologia; os cronopensenes, a cro-

nopensenidade; a cronologia pensênica; os paleopensenes; a paleopensenidade; os retropensenes; 

a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o fluxo autopensênico; a autopensenidade 

errática; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; o timing preciso do anciropensene; o holo-

pensene da época; os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade; a retilinearidade autopensênica; 

os prioropensenes, a prioropensenidade; os hiperpensenes, a hiperpensenidade; a pensenidade 

atemporal da Consciex Livre (CL). 

 

Fatologia: a relação com o tempo medido pelos relógios atômicos; a percepção idiossin-

crática da passagem do tempo; o tempo desperdiçado; o tempo aproveitado; o passatempo; as au-

tomimeses dispensáveis; as marchas e contramarchas evolutivas; a sincronicidade não percebida; 

o senso de oportunidade mais amplo; a dispersão consciencial; a segunda chance; o provisiona-
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mento e preparação de recursos intrafísicos; a Era da Aceleração da História Humana; as horas- 

-aula acumuladas para o crescimento pessoal; o desenvolvimento de habilidades úteis; as autorre-

petições consolidadoras de trafores; o tempo empregado em estudo e pesquisa; a rotina produtiva 

do conscienciólogo; a diminuição do intervalo entre as oportunidades interassistenciais; a acele-

ração da autevolutividade; o compléxis; a maximoréxis. 

 

Parafatologia: a relação paracronológica; a relação com o tempo extrafísico; a paras-

sincronicidade providencial; a parassincronicidade inoportuna; a cosmovisão da perspectiva seri-

exológica; o autaperfeiçoamento do estado vibracional (EV) profilático; a relatividade da passa-

gem do tempo nas diferentes dimensões; o descompasso paracronológico da consciex presa ao 

passado; a paciência do amparador extrafísico em relação à hesitação da conscin; as reurbexes 

promovendo mudanças graduais nas Sociedades Humanas (Socins); o multicompletismo existen-

cial; a precognição relativa à Era Consciencial; a autotranscendência definitiva do tempo origina-

da na terceira dessoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo lazer produtivo–rendimento interassistencial; o sinergis-

mo aceleração da História Humana–aceleração da História Pessoal; o sinergismo gestão finan-

ceira eficiente–gestão do tempo eficiente. 

Principiologia: a consciência enquanto princípio antientrópico do Cosmos; o princípio 

de qualquer momento ser propício à megadecisão evolutiva; o princípio de a evolução não dar 

saltos. 

Codigologia: o refinamento do código grupal de Cosmoética (CGC) ao longo dos sé-

culos.  

Teoriologia: a teoria da relatividade geral; o multiverso proposto pela teoria M; a teo-

ria da inexistência do tempo. 

Tecnologia: a técnica do planejamento semanal de atividades; a técnica do acompanha-

mento da lista de tarefas (follow up); a técnica da matriz urgência versus importância; a técnica 

da agenda holossomática; a técnica antiassediológica dos 15 minutos de espera; a técnica de 

mais 1 ano de vida intrafísica. 

Voluntariologia: o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autor-

ganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Evoluci-

ologia. 

Efeitologia: o efeito do tempo corretamente estimado na boa qualidade da tarefa reali-

zada; o efeito da ludopatia no desperdício de tempo, dinheiro e degradação do convívio social 

sadio; o efeito da agenda pessoal organizada na produtividade da conscin. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas por variadas experiências ao longo da vi-

da; as neossinapses conquistadas pelo investimento de tempo em atividades desenvolvedoras de 

múltiplas inteligências. 

Ciclologia: o ciclo das estações do ano; o ciclo ressoma-crescimento-maturidade-enve-

lhecimento-dessoma; o ciclo da frustração contrapondo-se ao ciclo da prosperidade; o ciclo mul-

tiexistencial; o ciclo mentalsomático. 

Enumerologia: o ato de postergar tarefas; o ato de atrasar-se para compromissos; o ato 

de adiantar-se para entrevistas; o ato de aproveitar oportunidades assistenciais; o ato de omitir-se 

superavitariamente; o ato de superar os desafios impostos pelo tempo; o ato de desativar o psicos-

soma para ingressar no ciclo mentalsomático. 

Binomiologia: o binômio pontualidade-respeito; o binômio paciência-continuísmo;  

o binômio tempo-espaço; o binômio lucidez-prognóstico. 
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Interaciologia: a interação descanso-produtividade; a interação Cronologia-Paracro-

nologia; a interação obtenção de resultados positivos–automotivação. 

Crescendologia: o crescendo desenvolvimento parapsíquico–autoconscientização multi-

dimensional (AM)–aproveitamento máximo das oportunidades evolutivas; o crescendo centrífu-

go autocognição-autoconscientização-ação.  

Trinomiologia: o trinômio autorreciclagens-persistência-compléxis. 

Polinomiologia: o polinômio ansiedade-precipitação-arrependimento-autassédio; o po-

linômio neoexperiências–aprendizagens–correções de rumo–sabedoria. 

Antagonismologia: o antagonismo preguiça / operosidade; o antagonismo nanosse-

gundos / multimilênios; o antagonismo bradipsiquismo / taquipsiquismo. 

Paradoxologia: o paradoxo do excesso de prioridades; o paradoxo de a inexperiência 

juvenil ocorrer no máximo vigor somático; o paradoxo de a navegação na Internet agilizar as 

pesquisas (economia de tempo) mas favorecer a dispersão consciencial (dispêndio evolutivo). 

Politicologia: a cronocracia; a espiral evolutiva do surgimento da democracia na Grécia 

Antiga até a democracia pura; o anacronismo do culto à monarquia no terceiro milênio; a verpo-

nocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do eterno retorno; o tempo unidirecional relativo à 2
a
 lei da termodinâ-

mica; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a cronofilia; a cogniciofilia; a laborfilia; a neofilia. 

Fobiologia: a decidofobia geradora de atrasos evitáveis. 

Sindromologia: a síndrome da pressa; a síndrome do oráculo; a síndrome da procrasti-

nação; a síndrome do deficit de atenção; a síndrome da inércia grafopensênica; a superação da 

síndrome da dispersão consciencial; a evitação da síndrome do ansiosismo pelo planejamento de 

metas e realizações. 

Maniologia: a antiquomania; a mania de empurrar tudo com a barriga. 

Mitologia: os mitos da criação mantenedores dos dogmas religiosos durante séculos; os 

mitos apocalípticos enquanto instrumentos de dominação pelo medo; a superação do mito da per-

feição. 

Holotecologia: a cronoteca; a parapsicoteca; a arqueoteca; a ressomatoteca; a sincrono-

teca; a prioroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Paracronologia; a Cronologia; a Cronometrologia; a Sincronolo-

gia; a Parassincronologia; a Minissincronologia; a Megassincronologia; a Prospectivologia; a Ho-

lobiografologia; a Autoparacronologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a consréu 

ressomada; o ser desperto; a Consciex Livre. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o completista; o conscienciômetra; o inexperiente; o desocupado; o disperso; 

o hedonista; o procrastinador; o atrasildo crônico; o proexólogo; o evoluciente; o pesquisador;  

o voluntário; o homem de ação; o físico; o cosmólogo; o escritor; o intelectual; o parapercepciolo-

gista; o evoluciólogo ressomado; o multicompletista existencial; o Serenão ressomado. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a completista; a conscienciômetra; a inexperiente; a desocupada; a dispersa;  

a hedonista; a procrastinadora; a atrasilda crônica; a proexóloga; a evoluciente; a pesquisadora;  

a voluntária; a mulher de ação; a física; a cosmóloga; a escritora; a intelectual; a parapercepciolo-

gista; a evolucióloga ressomada; a multicompletista existencial; a Serenona ressomada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens temporalis; o Homo sa-

piens longevitalis; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens parasynchronisticus; o Homo 
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sapiens praecognitor; o Homo sapiens tachyrhythmicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo 

sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relação paracronológica homeostática = o arrependimento quanto à ação 

individual anticosmoética cometida, servindo intraconsciencialmente enquanto aprendizado, de 

maneira pontual, prevenindo futuras repetições; relação paracronológica nosográfica = a autocul-

pa quanto à ação individual anticosmoética cometida, atuando tão somente enquanto autassédio,  

reforçando a autoimagem negativa desnecessariamente. 

 

Culturologia: a cultura de matar o tempo; a cultura da rotina útil; a cultura da impon-

tualidade; a cultura da disponibilidade interassistencial 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

Tabelologia. Pela Parapedagogiologia, eis, por exemplo, em ordem cronológica, 6 con-

frontos entre relações paracronológicas primárias e avançadas: 

 

Tabela  –  Confronto  Relações  Paracronológicas  Primárias  /  Relações  

Paracronológicas  Avançadas 

 

N
os

 
Relações  Paracronológicas  

Primárias 

Relações  Paracronológicas 

Avançadas 

1. Regressão por hetero-hipnose Retrocognição projetiva rememorada 

2. Hipomnésia Memória cultivada e detalhista 

3. Vigilambulismo Autoconscientização multidimensional 

4. Autovitimização Proatividade 

5. Prevenção supersticiosa contra o azar Medida racional profilática 

6. Ansiedade difusa irracional Planejamento minucioso eficiente 

 

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 relação paracronológica, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  da  oportunidade:  Autolucidologia;  Homeostático. 

02.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

03.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Antiprocrastinação:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

06.  Aqui-agora  multidimensional:  Paracronologia;  Neutro. 

07.  Autoteste  da  evolução  cronológica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  retardatária:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Cronêmica  pessoal:  Cronologia;  Neutro. 

10.  Cronoconscienciometrologia:  Cronoevoluciologia;  Neutro. 

11.  Parassincronicidade:  Parassincronologia;  Neutro. 

12.  Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

13.  Status  momentosus:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Subintrância  cronêmica:  Paracronologia;  Neutro. 

15.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 
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O  EMPREGO  RESPONSÁVEL  DA  ATENÇÃO  E  DO  TEMPO  

DEMONSTRA  MATURIDADE  CONSCIENCIAL,  QUALIFICA   
E  DINAMIZA  AS  TAREFAS  INTERASSISTENCIAIS  E  PRO-
MOVE  A  ACELERAÇÃO  DO  CICLO  EVOLUTIVO  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica os hábitos de produtividade conscien-

cial já adotados com a finalidade de aproveitar ao máximo as oportunidades evolutivas emergen-

tes? Percebe a natureza única dessas ocorrências no tempo?  
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Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 32 a 35 e 40 a 43. 
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5.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
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Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 467 a 469.  
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9.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
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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; 
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R E L A Ç Ã O    T R A N S F O R M A D O R A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A relação transformadora é o contato social ou vivencial, o cultivo do trato 

de cortesia ou de amizade, da conscin lúcida com outra, ou com alguma consciex, capaz de me-

lhorar, reciclar ou aperfeiçoar o microuniverso consciencial pessoal ou a própria vida da pessoa. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra relação procede do idioma Latim, relatio, “ação de dar em retor-

no; relação; relatório; discussão; proposta; ação de relatar; narração; exposição”. Apareceu no Sé-

culo XIV. O termo transformar deriva também do idioma Latim, transformare, “converter em; 

transformar; metamorfosear”. Surgiu no mesmo Século XIV. O vocábulo transformador apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Relação transformante. 2.  Relação recicladora. 3.  Relacionamento 

transformador. 4.  Vinculação renovadora. 5.  Convivência enriquecedora. 6.  Amizade transfor-

madora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo relação: rela-

cionada; relacionado; relacional; relacionamento; relacionar. 

Neologia. As 3 expressões compostas relação transformadora, relação transformadora 

intrafísica e relação transformadora extrafísica são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Relacionamento patológico. 2.  Relação nociva. 3.  Amizade margi-

nal. 4.  Amizade ociosa. 5.  Incompatibilidade interconsciencial. 

Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o Conviviarium; o attachment; a friend-

ship; o strong profile. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à convivialidade e paraconvivialidade sadias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade fraterna; os harmonopensenes;  

a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; as influências pensênicas recíprocas. 

 

Fatologia: a relação transformadora; o contato social quando positivo; a amizade intera-

tiva; a amizade evolutiva; o círculo social; os coleguismos; as amizades de maior intimidade; as 

boas relações sociais; os companheiros do dia a dia; a família consanguínea do grupúsculo 

evolutivo; a família do grupo evolutivo mais amplo; a família proexológica; os relacionamentos 

sociais mais chegados; a relação transformadora proxêmica a partir da vizinhança; a relação trans-

formadora pedagógica entre aluno e professor; a relação transformadora afetiva entre os parceiros 

da dupla evolutiva; a relação transformadora genética desencadeada pelo primogênito recém- 

-nascido; a relação transformadora da domesticação mútua desenvolvida com o animal domésti-

co; os confidentes das horas vagas; as companhias de viagem; a família clubística ou esportiva; os 

colegas de pesquisas e trabalhos mentaissomáticos; a família consciencial; a família proxêmica ou 

geopolítica; o impacto da presença do recém-chegado; a ruptura nos modos de interação vigentes; 

a remodelagem interrelacional; a crise de crescimento; a reformulação dos papéis sociais; a reno-

vação nas regras de convivência; a recin conjunta; os novos arranjos interpessoais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o acoplamento áurico; a interação energética acrescentadora. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial; o sinergismo empatia-afeição-com-

preensão; o sinergismo força presencial–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo funcional 

no grupo evolutivo; o sinergismo potente das amizades. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da interdepen-

dência; o princípio do somatório de 2 intercooperadores resultar em mais de 2; o princípio da 

inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; os princípios da conviviali-

dade da Paradiplomacia. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) exemplificado silenciosamente 

atuando como catalisador de recins; o código pessoal de prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teoria do holocarma da consciência. 

Tecnologia: as técnicas do traquejo no convívio interconsciencial; a técnica da cons-

cienciofilia; a técnica da projetabilidade lúcida (PL). 

Voluntariologia: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o trato interpessoal rotineiro transformado em laboratório conscien-

ciológico; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Co-

légio Invisivel da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: os efeitos autorrecicladores das modificações na dinâmica interpessoal; os 

efeitos da união harmônica de consciências com trafores complementares na dinamização da 

aprendizagem evolutiva; o efeito halo sadio da amizade sincera entre duas conscins. 

Ciclologia: o ciclo estruturação-desestruturação-reestruturação; o ciclo interrelacional 

encontro-convívio-despedida-reencontro; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da li-

bertação grupocármica. 

Binomiologia: o binômio coexistencial admiração-discordância ou o ato de trabalhar 

em paralelo e criar contradições evolutivas ao mesmo tempo. 

Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação dos opostos. 

Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo evolutivo crise- 

-crescimento. 

Trinomiologia: o trinômio do exemplarismo ver-ouvir-observar; o trinômio pré-casal– 

–casal incompleto–casal íntimo. 

Antagonismologia: o antagonismo presença apagada / presença transformadora; o an-

tagonismo resistência à mudança / abertura à renovação; o antagonismo relação transformadora 

/ interprisão grupocármica; o antagonismo relação transformadora / coleira social do ego. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate. 

Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a democracia na intimidade do lar. 

Legislogia: a lei da grupocarmalidade na orientação dos evoluciólogos na proéxis. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a eticoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a mentalso-

matoteca; a cognoteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Evoluciolo-

gia; a Recexologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Priorologia; a Holomaturologia;  

a Consciencioterapia; a Psicologia; a Psiquiatria. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente reciclador. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente recicladora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens transformator; o Homo sapiens 

relator; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens pa-

rapoliticologus; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relação transformadora intrafísica = o relacionamento social mantido pe-

la conscin com outra, capaz de melhorá-la pelo convívio exemplar; relação transformadora extra-

física = o relacionamento extrafísico mantido pela conscin com a consciex amparadora de função, 

capaz de estimular a própria melhoria pelo paraconvívio exemplar. 

 

Culturologia: as transformações na cultura familiar; a cultura da Conviviologia Evo-

lutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando interação estreita com a relação transformadora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Autodiscernimento  afetivo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

11.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia; Homeostático. 

12.  Paramizade:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

13.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 
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15.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  RELAÇÃO  SOCIAL  TRANSFORMADORA,  SADIA, 
É  OCORRÊNCIA  MUITO  COMUM  E  DERIVA  DAS  AMIZA-
DES  MULTIEXISTENCIAIS  MULTIMILENARES  DAS  CONS-

CIÊNCIAS  EM  EVOLUÇÃO,  INEVITÁVEL,  EM  GRUPO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém algumas relações sociais transformado-

ras? Qual condição predomina: a mais doadora ou a mais receptora? 
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R E L A T I V I D A D E  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A relatividade é a qualidade da realidade levada à verdade relativa de ponta 

(Verponologia), a partir do ponto de vista epistemológico relativístico (Epistemologia), afirmando 

a relatividade do conhecimento humano (Holocogniciologia), da incognoscibilidade do absoluto 

(Mateologia) e da verdade relativa (Relativismo), em razão de fatores aleatórios (Sincronologia)  

e / ou subjetivos (Intraconscienciologia) inerentes ao processo autocognitivo (Autoapreensio-

logia). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo relatividade vem do idioma Latim, relativus, “relativo”. Surgiu em 

1899. 

Sinonimologia: 1.  Relativismo. 2.  Condicionalidade. 3.  Correlatividade. 4.  Descren-

ciologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo relativo: re-

lativa; relatividade; Relativismo; relativista; relativística; relativístico; relativização; relativizar. 

Neologia. As duas expressões compostas relatividade teórica e relatividade prática são 

neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Absolutividade. 2.  Absolutismo. 3.  Incondicionalidade. 4.  Mateo-

logia. 5.  Definitividade. 

Estrangeirismologia: a expressão mutatis mutandis; o anexim nobody is perfect. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à priorização evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Relativi-

dades explicam absolutos. Existem certezas relativas. Absoluto: nonsense evolutivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade. 

 

Fatologia: a relatividade; os graus de relatividade; a relatividade das opiniões alheias;  

o relativismo jurídico; as fraquezas da razão humana; a falibilidade dos sentidos somáticos;  

a condição efêmera das realidades intrafísicas; a consciência intrafísica (conscin) se manifesta 

através do corpo animal (soma); a não-recuperação dos cons magnos afetando a maioria das 

pessoas; os autorregressismos da conscin; o surto psicótico; as crises de depressão; a tentativa de 

suicídio; a bestialidade; o idiotismo cultural; a verdade relativa podendo ser inquestionável e prio-

ritária. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o paracérebro de-

pendente do cérebro. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Autoconscien-

ciometrologia. 
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Binomiologia: o binômio sistema perceptivo–posição do observador; o binômio verdade 

ontológica–verdade psicológica; o binômio relatividade restrita–relatividade generalizada. 

Trinomiologia: o trinômio História-Política-Cultura; o trinômio mitos-arquétipos-pro-

tótipos. 

Polinomiologia: o polinômio contingência-relatividade-sincronia-diacronia. 

Antagonismologia: o antagonismo subjetividade / objetividade; o antagonismo definiti-

vidade / transitoriedade; o antagonismo efemeridade / permanência. 

Fobiologia: a raciocinofobia. 

Holotecologia: a efemeroteca; a controversioteca; a intrafisicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Descrenciologia; a Mentalsomatologia; a Defi-

nologia; a Criteriologia; a Holomaturologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o guia desorientador; o relativista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a guia desorientadora; a relativista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens relativus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens at-

tentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens hermeneu-

ticus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relatividade teórica = a admissão pessoal da relatividade ou da transito-

riedade da vida humana; relatividade prática = a autovivência da existência intrafísica assentada  

a partir da paraprocedência, da proéxis e da multidimensionalidade consciencial, além da transito-

riedade desta dimensão. 

 

Culturologia: a relatividade cultural. 
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Paradoxologia. Segundo a Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 

afirmações, basicamente paradoxais, em linhas diversas do conhecimento humano, capazes de fa-

zer a conscin pensenizar sobre a relatividade na vida intrafísica: 

01.  Antimetodologia. A Antimetodologia é também Metodologia. 

02.  Antiquologia. Toda verdade relativa de ponta, a rigor, já é antiquada em comunexes 

evoluídas. 

03.  Assediologia. Todo heterassédio desenvolve-se assentado no autassédio. 

04.  Ciência. A realidade mais permanente em Ciência é a impermanência. 

05.  Cogniciologia. Somente conhecemos algo novo a partir do conhecido. 

06.  Criticologia. A coerência da heterocrítica está embasada na autocrítica. 

07.  Cronologia. O futuro da vida intrafísica só pode ser construído, a partir do passado, 

no presente. 

08.  Estética. A Estética, igual à aparência, é relativa tendo existido até o Serenão viven-

do, nesta dimensão, com idiotia. 

09.  Evoluciologia. Toda autocura é relativa, por ser temporária: somente a evolução 

maior – sempre interminável – cura. 

10.  Hermenêutica. Interpretamos qualquer análise a partir de ponto de partida já inter-

pretado. 

11.  Horizonte. Todo horizonte é relativo, sempre existe outro depois daquele entrevisto. 

12.  Independenciologia. Toda independência é relativa: evoluímos em regime de inter-

dependência. 

13.  Interassistenciologia. A tarefa do esclarecimento (tares) somente se desenvolve de-

pois da autovivência da tarefa da consolação (tacon). 

14.  Metodologia. Tudo tem de ter método, pois até o método sem método já é método. 

15.  Perfectibilidade. Toda perfeição é relativa, vivemos na Imperfecciolândia. 

16.  Pesquisologia. Toda hipótese ou toda conclusão são relativas por serem, de fato, 

temporárias em função da racionalidade inafastável da falseabilidade das hipóteses e teorias. 

17.  Política. Todo poder humano é temporal e, portanto, relativo, pois é finito. 

18.  Refutaciologia. Todo questionamento já é, por definição, questionável. 

19.  Relativismo. Tudo é relativo, inclusive esta afirmação ou generalização. 

20.  Tecnologia. Cada novo computador top de linha é fabricado e lançado para ser joga-

do no lixo, em pouco tempo, devido à fugacidade dos produtos tecnológicos nos mercados dos re-

gimes capitalistas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a relatividade, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

2.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

4.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

5.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

6.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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A  RELATIVIDADE  DAS  REALIDADES  INTRAFÍSICAS  EXIGE  

SER  PESQUISADA  PROFUNDAMENTE  A  FIM  DE  A  CONS- 
CIÊNCIA  APRENDER  A  PRIORIZAR,  COM  INTELIGÊNCIA, 

AS  AUTOPENSENIZAÇÕES  ESSENCIAIS  À  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. A relatividade das realidades intrafísicas afeta você e a proéxis? Por 

qual razão? 
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R E L A T O    P R O J E T I V O  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O relato projetivo é a narrativa detalhada, oral ou escrita, do conjunto de 

fatos, eventos, ações ou vivências desenvolvidas durante a experiência da consciência fora do cor-

po humano. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo relato vem do idioma Latim, relatus, “ação de fazer um relatório”. 

Surgiu no Século XIX. 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 projicere, “lan-

çar para diante”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Relatório projetivo. 2.  Descrição da experiência projetiva. 3.  Expla-

nação do episódio projetivo. 4.  Narrativa da vivência projetiva. 5.  Exposição projeciológica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo relato: cor-

relata; correlatar; correlato; relatador; relatadora; relatar; relator; relatora; relatoria; relatori-

ada; relatoriado; relatoriar; relatório. 

Neologia. As 3 expressões compostas relato projetivo, relato projetivo elementar e rela-

to projetivo avançado são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Relato materiológico. 2.  Descrição de vivência intrafísica. 3.  Sigilo 

projetivo. 4.  Escondimento da vivência projetiva. 5.  Sonegação de informação projeciológica. 

Estrangeirismologia: a exposição do background projetivo; o know-how projeciológico 

explicitado; o Projetarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à importância da divulgação projeciológica cosmoética. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Relatos assistem 

consciências. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Taristicologia Projetiva; os parapensenes; a pa-

rapensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; os paratecnopensenes; a para-

tecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a flexibilida-

de pensênica na propensão para rever as autoconvicções materiológicas ou místicas a partir da lei-

tura de relatos projetivos. 

 

Fatologia: o relato projetivo; a descrição lógica e correta das próprias vivências projeti-

vas; a autoridade verbaciológica do projetor explicitada no relato projetivo; a exposição exempli-

ficativa das autovivências projetivas; a didática na explicitação dos autexperimentos projetivos;  

a tradução das autexperiências extracorpóreas em palavras; a falta de vocabulário adequado para 

expressar e descrever determinadas vivências extrafísicas; o registro imediato do experimento 

projetivo evitando a hipomnésia e a possibilidade de imprecisões descritivas; a tecnicidade aplica-

da às descrições das autovivências projetivas; os registros projetivos pessoais enquanto matéria- 

-prima para a autopesquisa projeciológica; a análise exaustiva e criteriosa dos próprios relatos 

projetivos; a autossurpreendência pela releitura de experiência projetiva registrada e esquecida;  

a possibilidade de confirmação posterior de determinados detalhes da vivência extracorpórea re-

gistrada; a necessidade de se aguardar a passagem de tempo para a compreensão ampliada de vi-

vências projetivas específicas; a leitura atenta dos próprios relatos projetivos podendo desencade-

ar novas experiências fora do corpo; o cotejo entre as autovivências extracorpóreas e as paravi-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19422 

vências relatadas por outros projetores; a partilha do próprio saber projetivo; a casuística projetiva 

pessoal enquanto fonte das autogescons; a escrita de artigos, verbetes e livros tendo por base as 

autexperiências projetivas; os relatos projetivos publicados enquanto fonte de pesquisa projecio-

lógica; a análise técnica de livros de relatos projetivos; o livro Projeções da Consciência: Diário 

de Experiências Fora do Corpo Físico; a existência de extensa Bibliografia Internacional Especí-

fica já publicada sobre as projeções lúcidas; os relatos projetivos espontâneos de desconhecedores 

do fenômeno da projeção da consciência corroborando as pesquisas projeciológicas; a validação 

coletiva das interpretações projeciológicas através de debates; a divulgação científica da Projecio-

logia; a revista Homo projector; o ato de evitar a omissão deficitária nas oportunidades tarísticas 

de difusão projeciológica; os processos projetivos iniciáticos históricos não registrados; o sigilo  

e discrição quanto às autoprojeções a fim de evitar supostos malefícios aos incautos; a evitação 

instintiva do relato das próprias experiências projetivas cooperando para impedir a expansão das 

pesquisas da Projeciologia; a esquiva em expor as próprias vivências extracorpóreas por julgar se-

rem fatos naturais e corriqueiros a toda a humanidade; o conhecimento da projeção consciente  

a partir de relatos de terceiros não substituindo a vivência direta do fenômeno; o aprendizado com 

as experiências projetivas de outros projetores; as trocas de experiências entre projetores susten-

tando a automotivação para se projetar; a autexperiência projetiva corroborada por narrativa de 

paravivência do interlocutor; os catalisadores da emersão da projetabilidade latente; a saturação 

mental alcançada a partir da leitura de relatos projetivos; o contágio psicológico a partir da autex-

posição do projetor veterano desencadeando projeções conscientes espontâneas nos interlocu-

tores. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; os fenômenos parapsíquicos viven-

ciados em decorrência dos estudos projeciológicos pessoais; o aproveitamento paradidático pelos 

amparadores extrafísicos das leituras de relatos projetivos realizadas pelo candidato às projeções 

da consciência; o relato projetivo predispondo a ampliação gradativa da autolucidez extrafísica;  

a bagagem paravivencial do projetor; a autoconstatação testemunhal da pararrealidade; a valoriza-

ção dos autexperimentos projetivos analisados; a autovivências projetivas inesquecíveis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo leitura de relatos projetivos–aplicação de técnicas pro-

jetivas; o sinergismo assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo autodidatis-

mo–interesse parapesquisístico; o sinergismo amadurecimento parapsíquico–correção nas inter-

pretações; o sinergismo lacuna mnemônica–imaginação dificultando a interpretação real dos pa-

rafatos; o sinergismo anotação-memória; o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) enquanto ferramenta antimisticismo e va-

cina antideslumbramento projetivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do 

posicionamento pessoal (PPP); o princípio da cobaiagem consciencial recíproca; o princípio da 

discrição cosmoética no relato dos parafatos; o princípio da isenção na análise das vivências pes-

soais; o princípio da autexperimentação confirmada a partir do diário projetivo. 

Codigologia: a cláusula de fidedignidade das vivências projetivas durante o relato pre-

sente no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria projeciológica autocomprovada; a teoria da comunicabilidade 

cosmoética; a teática das autexperiências projetivas compartilhadas; a passagem do 1% da teo-

ria para os 99% da prática projetiva. 

Tecnologia: o emprego das técnicas projetivas conscienciológicas; as técnicas de reme-

moração dos eventos extrafísicos; a técnica de imersão projetiva; as técnicas pessoais de proje-

ciografia e projeciocrítica aprimoradas a partir da prática; as técnicas projeciométricas utilizadas 

na análise de relatos projetivos pessoais e alheios. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Comunicolo-

gia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia. 

Efeitologia: os efeitos das primeiras experiências projetivas sobre a motivação de pro-

duzir novas experiências; o efeito da vivência da projeção consciente transparecendo na recin da 

conscin projetora; o efeito arrastante dos exemplos construtivos. 

Neossinapsologia: a postura paracientífica propícia à criação de paraneossinapses; as 

neossinapses geradas pela projetabilidade lúcida (PL); os recursos paradidáticos empregados pe-

los amparadores extrafísicos na dinamização das paraneossinapses do projetor. 

Ciclologia: o ciclo virtuoso experiência projetiva–achados instigantes–catálise automo-

tivacional; o ciclo vivência da projeção consciente–registro dos parafatos–interpretação do con-

teúdo; o ciclo estudo–vivência projetiva–projeciografia–projeciocrítica–publicação. 

Enumerologia: o projetor consciente na condição de intercambista multidimensional;  

o projetor consciente na condição de desmistificador da experiência fora do corpo; o projetor 

consciente na condição de mensageiro da realidade extrafísica; o projetor consciente na condição 

de porta-voz da Projeciologia; o projetor consciente na condição de instrutor de neoprojetores;  

o projetor consciente na condição de catalisador da heteroprojetabilidade; o projetor consciente 

na condição de futuro parapreceptor de projetores.  

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio cérebro-paracé-

rebro; o binômio lucidez extrafísica–rememoração posterior; o binômio autocrítica-heterocríti-

ca; o binômio autovivência projetiva–discrição cosmoética; o binômio discrição intrafísica–su-

perexposição extrafísica; o binômio parafato-interpretação; o binômio percepção individual– 

–proveito coletivo. 

Interaciologia: a interação registro-revelação; a interação explicitação-elucidação;  

a interação autor-leitor; a interação projetor veterano–projetor jejuno. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o cres-

cendo das autexperimentações extrafísicas. 

Trinomiologia: o trinômio autocrítica-autodiscernimento-autodescrença; o trinômio 

bom senso–discernimento–abertismo; o trinômio autenticidade-franqueza-autodesrepressão;  

o trinômio autexposição-autocomprovação-autocoerência; o trinômio interpretação individual– 

–exposição assistencial–debate coletivo. 

Polinomiologia: o polinômio Projeciografia-Projecioanálise-Projeciocrítica-Projecio-

metria; o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas; o polinômio 

experiência-rememoração-registro-análise-síntese; o polinômio pensamento-fala-escrita-ação;  

o polinômio palestra-artigo-curso-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin teática / conscin teoricona; o antagonismo 

vida projetiva lúcida / vida humana trancada; o antagonismo consciência amplificada / consciên-

cia reprimida; o antagonismo experimentar / imaginar; o antagonismo explicitar / ocultar; o an-

tagonismo responsabilidade tarística do projecionista / vaidade do projecionista; o antagonismo 

intenção de informar / intenção de convencer. 

Paradoxologia: o paradoxo dos registros intrafísicos influenciando as experiências ex-

trafísicas; o paradoxo de a projeção breve poder proporcionar paraconhecimento vasto. 

Politicologia: a projeciocracia; a parapsicocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: as leis da Projeciologia. 

Filiologia: a projeciofilia; a experimentofilia; a parafenomenofilia; a parapsicofilia;  

a multidimensionofilia; a extrafisicofilia; a neofilia; a registrofilia; a memoriofilia; a autocritico-

filia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a extrafisicofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da hipomnésia. 

Mitologia: o mito do desenvolvimento projetivo instantâneo; a extinção dos mitos ilusó-

rios da intrafisicalidade; a queda dos mitos relativos à dimensão extrafísica; a desmitificação da 

projetabilidade da consciência. 

Holotecologia: a projecioteca; a comunicoteca; a grafopensenoteca; a extrafisicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Projeciografologia; a Projeciocriticologia; a Pro-

jeciometria; a Experimentologia; a Comunicologia; a Cosmoeticologia; a Extrafisicologia; a Para-

percepciologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o projeciólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; 

o comunicólogo; o conscienciólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a projecióloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista;  

a comunicóloga; a consciencióloga; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens duplex; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens 

multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens analyticus; o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relato projetivo elementar = a exposição oral das autovivências fora do 

corpo pelo projetor jejuno; relato projetivo avançado = a publicação das autovivências fora do 

corpo pelo projetor veterano. 

 

Culturologia: a cultura da autexperimentação projeciológica; a cultura da projetabili-

dade lúcida; a cultura dos saberes multidimensionais explicitada nos relatos projetivos. 

 

Posturas. Sob a ótica da Comunicologia, eis, em ordem alfabética, 6 posturas ideais  

a serem observadas pelos projetores e projetoras ao relatar as autovivências projetivas: 

1.  Autocriticidade. Escolher criteriosamente os interlocutores interessados e o contexto, 

forma, momento e local adequados para comunicar as autoprojeções. 

2.  Cosmoeticidade. Atentar acuradamente quanto à intencionalidade sadia de assistir  

o interlocutor ao expor as paravivências pessoais. 

3.  Discernimento. Ponderar sobre as consequências da divulgação dos autexperimentos 

projetivos. 

4.  Discrição. Relatar os parafatos vivenciados sem expor outras consciências envol-

vidas. 

5.  Fidedignidade. Evitar concisões lacunadas, sonegações, dubiedades, subentendidos, 

obscuridades, distorções e incompreensões nos relatos das próprias vivências extracorpóreas. 

6.  Higiene Mental. Evitar evocações espúrias das consciências assistidas nos registros  

e relatos projetivos. 
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VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o relato projetivo, indicados para a expansão das aborda-
gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  antiprojeção  consciente:  Projeciologia;  Nosográfico. 
02.  Alexitimia:  Comunicologia;  Nosográfico. 
03.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 
04.  Conhecimento  teático:  Teaticologia;  Homeostático. 
05.  Conscin-cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 
06.  Conscin-fonte:  Autexperimentologia;  Neutro. 
07.  Desenvolvimento  projetivo:  Autoprojeciologia;  Homeostático. 
08.  Deslumbramento  projetivo:  Projeciologia;  Nosográfico. 
09.  Diário  projetivo:  Projeciografologia;  Neutro. 
10.  Diários:  Grafopensenologia;  Neutro. 
11.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 
12.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 
13.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 
14.  Representante  multidimensional:  Verbaciologia;  Neutro. 
15.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DE  REPRESENTANTE  MULTIDIMENSIONAL  

DO  PROJETOR  CONSCIENTE  É  CONSOLIDADA  PELA  

DIVULGAÇÃO  COSMOÉTICA  DAS  AUTOVIVÊNCIAS  PROJE-
TIVAS  EM  FAVOR  DO  ESCLARECIMENTO  DE  TODOS. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, divulga as próprias vivências projetivas visando 

a interassistencialidade tarística projeciológica? Quais os resultados alcançados até o momento? 
 

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 65 a 73. 

2.  Sivelli, Fernando R.; & Gregório, Marineide C.; Autoexperimentografia Projeciológica: Proposição Me-

todológica para Registro e Análise da Experiência Fora do Corpo; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, 
PR; 2014; páginas 33 a 75. 

3. Vieira, Waldo; 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; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 49. 

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 Igua-
çu, PR; 2013; páginas 7 a 13 e 17 a 206. 

5.  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 76, 79, 427, 486, 757, 
769, 771, 772, 859, 894, 949, 965 e 991. 

6.  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 Igua-
çu, PR; 2013; página 147.  

 
T. L. F. 
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R E L E I T U R A    D A S    O B R A S    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A S  
( T E A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A releitura das obras conscienciológicas é a condição de a conscin auto-

pesquisadora, homem ou mulher, reestudar os livros de referência da Conscienciologia, de tempos 

em tempos, buscando aprofundar o entendimento teórico das ideias e avaliar a melhoria do nível 

de autocompreensão e prática em relação às verpons. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação.” O termo leitura vem também do idioma Latim Medieval, 

lectura, derivado do verbo legere, “reunir; enrolar; espiar; ler para si; ler em voz alta.” Surgiu em 

1382. O vocábulo obra procede do mesmo idioma Latim, opera, “trabalho manual”. Apareceu no 

Século XII. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de al-

guma 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 vem do 

idioma Grego, lógos, “Ciência; arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Reestudo das teorias conscienciológicas. 2.  Revisão de conceitos da 

Conscienciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas releitura das obras conscienciológicas, releitura 

parcial das obras conscienciológicas e releitura integral das obras conscienciológicas são neolo-

gismos técnicos da Teaticologia. 

Antonimologia: 1.  Primeiro contato com a Conscienciologia. 2.  Leitura inicial dos li-

vros conscienciológicos. 

Estrangeirismologia: o gap da teoria com a prática; a portabilidade dos e-books. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à teática pessoal em relação aos conceitos conscienciológicos. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Quem relê rerre-

gistra. 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, e classificadas em  

3 subtítulos: 

1.  “Releitura. A releitura útil é inavaliável”. 

2.  “Releiturologia. Um ponto alto da Leiturologia é a Releiturologia”. 

3.  “Reler. Quem lê, consegue ver”. “Quem relê, consegue enxergar”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da atualização conscienciológica; os logicopense-

nes; a logicopensenidade; os analiticopensenes; a analiticopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; 

os autopensenes; a autopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; a retilinearidade pensênica; o holopensene conscienciológico. 

 

Fatologia: a releitura das obras conscienciológicas; o refazimento dos testes dos livros;  

a repetição de experimentos; as autavaliações; as autanálises; os autoquestionamentos; as auto-

comparações; as autocorreções; o proexograma; o conscienciograma; o energograma; o autovi-

venciograma; o desassediograma; a Prova Geral de Conscienciologia; os resultados evolutivos 

diários. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as sincronicidades; 

as inspirações de base extrafísica; a projetabilidade lúcida (PL); a prática diária da tenepes; a lem-

brança das ideias do Curso Intermissivo (CI); a recuperação de cons. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo teoria-prática; o sinergismo estudo–dicionário cerebral; 

o sinergismo leitura-reflexão; o sinergismo revisão bibliográfica–neoperspectivas proexológicas;  

o sinergismo conceito-palavra; o sinergismo conhecimento-responsabilidade; o sinergismo apor-

tes-realizações. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da teática; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PPP). 

Codigologia: o código de valores pessoais atualizado; o aprimoramento do código pes-

soal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Conscienciologia reestudada; a avaliação da prática conscien-

ciológica pessoal a partir da teoria disponível; a teática multidimensional. 

Tecnologia: as técnicas de leitura; as técnicas de estudo; as técnicas de anotações; as 

técnicas vivenciadas; as paratécnicas; as técnicas autoconscienciometrológicas. 

Voluntariologia: os voluntários pesquisadores da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopense-

nologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico 

da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: o efeito das releituras conscienciológicas nas autatualizações; o efeito da 

revisão conscienciológica na vida cotidiana; o efeito do aprofundamento dos estudos nos autor-

reposicionamentos proexológicos; o efeito das repesquisas verponológicas na higienização cons-

ciencial; o efeito do contato com as obras de referência da Conscienciologia nos desassédios. 

Neossinapsologia: os neologismos gerando neossinapses; as releituras resgatando para-

neossinapses do Curso Intermissivo; as verpons reciclando as retrossinapses fossilizadoras. 

Ciclologia: o ciclo da vida; o ciclo das leituras; o ciclo da compreensão verponológica. 

Enumerologia: a leitura literal; a leitura nas entrelinhas; a leitura linear; a leitura per-

functória; a leitura temática; a leitura por tipo de obra; a autorreleitura. 

Binomiologia: o binômio maturidade-compreensibilidade; o binômio detalhismo-apro-

fundamento; o binômio leitura-reflexão; o binômio concentração-estudos; o binômio releitura- 

-reposicionamento; o binômio compreensão da Conscienciologia–interassistencialidade; o binô-

mio estudo das verpons–ampliação da lucidez. 

Interaciologia: a interação verpon-desassédio; a interação verpon-neologismo; a inte-

ração Conscienciologia–pragmatismo evolutivo; a interação reler-rever; a interação picotagem 

da tarefa–exequibilidade; a interação fonte–ideia original; a interação autor-leitor. 

Crescendologia: o crescendo primeira leitura–enésima releitura; o crescendo potencial 

evolutivo–resultado na proéxis; o crescendo teorização-prática; o crescendo desconhecimento- 

-estudo-cognição; o crescendo dedicação-domínio; o crescendo leitor-autor; o crescendo hetero-

crítica-autocrítica; o crescendo copista-verponista. 

Trinomiologia: o trinômio verpon-reciclogenia-compléxis; o trinômio ler-refletir-agir. 

Polinomiologia: o polinômio minilivros-manuais-tratados-dicionários-enciclopédia. 

Antagonismologia: o antagonismo dúvida / autoconvicção; o antagonismo ideias avan-

çadas / vivências insipientes; o antagonismo entendimento teórico / compreensão vivenciada;  

o antagonismo estagnação evolutiva / proéxis em andamento; o antagonismo robotização exis-

tencial / lucidez consciencial; o antagonismo realidade humana / vida intraconsciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de as ideias conscienciológicas sempre trazerem alguma 

novidade mesmo já sendo conhecidas de longa data; o paradoxo de os livros de referência da 
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Conscienciologia parecerem bem atuais em função da lentidão da caminhada evolutiva dos pré- 

-serenões. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada aos estudos teáticos das verpons. 

Filiologia: a cogniciofilia; a autopesquisofilia; a experimentofilia. 

Fobiologia: a superação da leiturofobia; a cura da autopesquisofobia; o enfrentamento 

da criticofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da preguiça mental; o corte da síndrome da apri-

orismose; a superação da síndrome do subnível existencial; a cura da síndrome da megalomania; 

a eliminação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de distorcer ideias; a mania de banalizar conceitos; a mania de au-

tenganar-se nas autavaliações hiperdimensionando a própria realidade consciencial. 

Mitologia: o mito do domínio e da expansão de determinado conhecimento sem dedica-

ção e aprofundamento. 

Holotecologia: a consciencioteca; a metodoteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Teaticologia; a Vivenciologia; a Autopesquisologia; a Leiturolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Analiticologia; a Autoconscienciometrologia; a Autocriticologia;  

a Cogniciologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; o ser semperaprendente; a personalidade teática. 

 

Masculinologia: 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 macrossôma-

ta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lú-

cido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor 

existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o 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 cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; 

a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; 

a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; 

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens productivus; o Ho-

mo sapiens studiosus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens autoperquisitor; o Homo sapiens teaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: releitura parcial das obras conscienciológicas = aquela de trechos ou al-

gumas obras conscienciológicas; releitura integral das obras conscienciológicas = aquela total de 

todas as obras de referência da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da teática conscienciológica. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a releitura das obras conscienciológicas, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Conhecimento  conscienciológico:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Estudiosidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

09.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

10.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

11.  Pesquisador  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Público-alvo  conscienciológico:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Teática  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

15.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  RELEITURA  DE  OBRAS  CONSCIENCIOLÓGICAS  É  FER-
RAMENTA  VALIOSA  PARA  A  CONSCIN  REPOSICIONAR-SE  

QUANTO  ÀS  AUTOPRIORIDADES  CONSCIENCIAIS,  PRINCI-
PALMENTE  EM  MOMENTOS  DE  CRISE  OU  TRANSIÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, relê as obras de referência da Conscienciologia 

de tempos em tempos? Quais proveitos evolutivos têm obtido a partir dessa prática? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

1.442. 
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 299. 

 

K. A. 
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R E L E V A L I D A D E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A relevalidade é a qualidade, condição ou estado do ato ou efeito, gerado 

pela conscin lúcida, de relevar, aliviar, desculpar, perdoar ou de ser clemente, com racionalidade 

e lógica, para com a falta cometida por outrem. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo relevalidade deriva do idioma Latim, relevare, “relevantar; reer-

guer; descarregar; aliviar (de 1 peso); desagravar”. A palavra relevar apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Relevação; relevamento. 2.  Qualidade de relevar. 3.  Qualidade do 

entendimento. 4.  Qualificação do perdão. 5.  Perdonologia. 6.  Liberologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo relevalida-

de: irrelevável; minirrelevalidade; megarrelevalidade; relevação; relevada; relevado; relevador; 

relevdora; relevamento; relevar; relevável. 

Neologia. Os 3 vocábulos relevalidade, minirrelevalidade e megarrelevalidade são neo-

logismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Ausência do perdão. 2.  Rancor. 3.  Vingança. 4.  Princípio patoló-

gico de talião. 5.  Interprisiologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Relevali-

dade: aula conscienciológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intercompreensão; os ternopensenes; a terno-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a relevalidade; o autentendimento; a compreensão; o perdão; o alívio; a con-

solação; a tarefa da consolação (tacon); o primeiro ato infeliz; a ofensa; a injúria; a invectiva;  

a insensatez; os atenuantes; o segundo ato feliz; a resposta emocional; o ato de conceder perdão;  

a tarefa do esclarecimento (tares); a autocompreensão cosmoética das reações emocionais das 

pessoas; a reação emocional considerada conscienciometricamente; a maturidade evolutiva da 

conscin; o início do fim da interprisão grupocármica; o acerto nas abordagens conscienciais; o ato 

de dispensar o desagravo; a benignidade espontânea; a civilidade dos cidadãos; o acolhimento as-

sistencial; o reerguimento da pessoa caída; o início da liberação grupocármica. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a Central Extrafísica 

da Fraternidade (CEF); os testemunhos extrafísicos; a holanálise holobiográfica; a Cosmovisio-

logia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Enumerologia: a compreensão; o respeito; a discordância; o perdão; a tares; a intercoo-

peração; a convivência pacífica. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio serenidade-benignidade; 

o binômio autoimperdoador-heteroperdoador. 
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Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento–código pessoal de Cosmoética–interas-

sistencialidade. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a psicossomatoteca; a cosmoeticoteca; a diplomacio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Psicossomatologia; a Cerebelologia; a Cere-

brologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Perdonologia;  

a Liberologia; a Recexologia; a Priorologia; a Vinculologia; a Civilizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu ressomada; a isca humana lúcida; a pessoa compreensiva; a cons-

cin evolutivamente madura. 

 

Masculinologia: o relevador; o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; 

o epicon lúcido; o conscienciólogo; o perdoador; o imperdoador. 

 

Femininologia: a relevadora; a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora conscien-

te; a epicon lúcida; a consciencióloga; a perdoadora; a imperdoadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens relevator; o Homo sapiens 

clemens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens libertarius; 

o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrelevalidade = o ato de a pessoa passar por cima ou minimizar  

a ofensa recebida de outra sem carregar negativamente na antipensenização; megarrelevalidade = 

o ato de a pessoa não somente passar por cima da ofensa recebida de outra, mas procurar ajudar  

a ofensora, dentro das próprias possibilidades, sem qualquer postura de superioridade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a relevalidade, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

06.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 
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A  RELEVALIDADE  É  A  MANIFESTAÇÃO  EMOCIONAL,  MÍ- 
NIMA,  PRIMÁRIA,  MAS  CAPAZ  DE  EXPOR,  DE  MODO  IN-  
DISCUTÍVEL,  O  NÍVEL  COSMOÉTICO  DA  CONSCIN,  HO-  
MEM  OU  MULHER,  ALÉM  DA  FORMAÇÃO  CULTURAL. 

 

Questionologia. Qual reação habitual você demonstra ante o ato injurioso de alguém 

contra você? Você releva, penseniza malevolamente ou busca compreender a atitude infeliz e até 

ajudar a conscin injuriosa? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 75, 387 e 535. 
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R E L E V O    P A R T I C U L A R  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O relevo particular é o valor real e a importância dada pela conscin autolú-

cida às personalidades ou condições intrafísicas aparentemente secundárias ou sem relevância, em 

geral à sombra das estrelas sociais, contudo sustentando, de modo discreto, dedicado e persisten-

te, a evolução consciencial dos compassageiros evolutivos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo relevar vem do idioma Latim, relevare, “relevantar; reerguer; 

descarregar; aliviar (de algum peso); desagravar; levantar de novo; restabelecer”. Surgiu no Sé-

culo XIV. A palavra relevo apareceu no Século XVII. O termo particular deriva do idioma Latim 

Imperial, particularis, “particular; parcial; pertencente ao todo”, de particula, “parte pequena”. 

Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Relevância especial. 2.  Importância indispensável. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo relevo: alto- 

-relevo; baixo-relevo; irrelevância; irrelevante; irrelevável; médio-relevo; megarrelevo; meio- 

-relevo; microrrelevo; relevação; relevada; relevado; relevador; relevadora; relevamento; rele-

vância; relevante; relevar; relevável; relevografia; relevográfica; relevográfico; relevogravura. 

Neologia. As 3 expressões compostas relevo particular, relevo particular silencioso  

e relevo particular expositivo são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Relevo convencional. 2.  Relevância notória. 

Estrangeirismologia: o low-profile intencional; o second-in-command; a autominimiza-

ção cosmoética do strong profile autoconsciente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das prioridades convivenciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade autoconsciente; os evoluciopen-

senes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenização universalista 

multidimensional. 

 

Fatologia: o relevo particular; o segundo escalão; o segundo papel do elenco; a coadju-

toria; a substituição; a sucessão; a suplência; a vice-presidência; a sabedoria da discrição; a matu-

ridade do comedimento; a percuciência da subexposição; o reconhecimento pessoal da contribui-

ção das personalidades discretas na vida social; o papel de expressivo relevo intramuros; o desta-

que reservado a pequeno grupo; a distinção doméstica; o auxílio invisível à maioria; a pequena 

parcela visível do montante da assistência prestada; o comedimento interassistencial calculado;  

o autodiscernimento quanto à hora exata de cessão da força presencial à tares. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a minipeça auto-

consciente do maximecanismo interassistencial multidimensional; o realce exclusivamente extra-

físico dos trabalhos da tenepes e da ofiex pessoal; o autencapsulamento oportuno. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo notabilidade na equipin–notabilidade na equipex. 

Principiologia: o princípio da primazia das ideias sobre as consciências; o princípio da 

evolução consciencial. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a autexpressão pública. 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica dos conceitos escalares; a técnica do anonimato cosmoético;  

a técnica do histrionismo parapedagógico. 

Voluntariologia: o voluntariado tarístico dedicado à microminoria de interessados. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapses policármicas. 

Ciclologia: o ciclo circunstancial figura-fundo; o ciclo atuação no palco–atuação nos 

bastidores. 

Enumerologia: o vice; o adjunto; o imediato; o segundo; o substituto; o sucessor;  

o suplente. 

Binomiologia: o binômio palco-bastidores; o binômio magnitude-discrição; o binômio 

megafocagem no trabalho–desfocagem da personalidade; o descarte do binômio patológico 

egão-orgulho. 

Crescendologia: o crescendo saída voluntária dos holofotes intrafísicos–entrada espon-

tânea nos holofotes extrafísicos. 

Trinomiologia: o trinômio Cogniciologia-Autocogniciologia-Paracogniciologia; o tri-

nômio autoconfiança sólida–autoimagem positiva–descensão egoica; o trinômio momento certo–

–contexto adequado–testemunhas corretas aplicado aos pronunciamentos pessoais. 

Polinomiologia: o polinômio intelectivo sensatez-prudência-discrição-sabedoria. 

Antagonismologia: o antagonismo megafenômeno / megadiscrição; o antagonismo co-

medimento / retraimento; o antagonismo strong profile / hollow profile; o antagonismo foco no 

conteúdo (ideias) / foco na forma (personalidades); o antagonismo figura conhecida / figura reco-

nhecida; o antagonismo eminência particular cosmoética / eminência parda. 

Paradoxologia: o paradoxo do serenismo relevo intrafísico particularíssimo–megarre-

levo extrafísico. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a meritocracia; a auto-

pesquisocracia; a descrenciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei de ação e reação. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a cogniciofilia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome do poder humano. 

Mitologia: a esnobação coerente do mito da fama intrafísica. 

Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a tecnoteca; a mnemonicoteca; a parapsico-

teca; a sinaleticoteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Histrionologia; 

a Evoluciologia; a Escalologia; a Vinculologia; a Elencologia; a Perfilologia; a Caracterologia;  

a Tipologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a testemunha. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-
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luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o subchefe; o cooperário; o auxiliar; o ajudante;  

o secretário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a subchefe; a cooperária; a auxiliar; a ajudan-

te; a secretária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens relevator; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gre-

garius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens epicen-

tricus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relevo particular silencioso = o valor atribuído à personalidade laboriosa 

e funcionalmente discreta; relevo particular expositivo = o valor atribuído à personalidade labo-

riosa inevitavelmente exposta. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia Cosmoética; a contramão da cultura da cele-

bridade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o relevo particular, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

02.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Descensão  cosmoética:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Escala  da  discrição:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Hierarquização:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

09.  Papel  social:  Sociologia;  Neutro. 

10.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

12.  Qualificação  dos  trafores:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

O  RELEVO  PARTICULAR  É  DEMONSTRAÇÃO  DE  ALTA  

SABEDORIA  COSMOÉTICA  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚ-
CIDA  A  RESPEITO  DAS  COMPANHEIRAS  E  DOS  COMPA- 

NHEIROS  EVOLUTIVOS,  LABORIOSOS  E  DISCRETOS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, promove o relevo particular em relação aos 

compassageiros evolutivos? O relevo particular constitui hábito para você? 
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R E L Ó G I O    D O    AU T O D E S A S S É D I O  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O relógio do autodesassédio é o mapeamento da autopensenização ao lon-

go do dia, feito pela conscin, homem ou mulher, com o registro dos momentos da autodesassedia-

lidade plena e das ocorrências perturbadoras, para a melhor compreensão dos mecanismos au-

tassediológicos, visando ampliá-los cada vez mais.   

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra relógio deriva do idioma Latim, hórológium, “quadrante solar em 

que se lia a hora”. Surgiu no Século XV. O elemento de composição auto procede do idioma Gre-

go, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O prefixo provém do idioma Latim, dis ou de ex, “nega-

ção; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supressão”. O termo assédio provém do idi-

oma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, obsedius ou obsidium, “cerco; cilada; assédio”. 

Apareceu no idioma Italiano, no Século XIII. Surgiu no idioma Português, em 1548. 

Sinonimologia: 1.  Registro autodesassediológico. 2.  Quadro do autodesassédio. 3.  Pa-

norama da autodesassedialidade. 4.  Autodesassediograma. 

Neologia. As 3 expressões compostas relógio do autodesassédio, relógio do autodesas-

sédio impreciso e relógio do autodesassédio exato são neologismos técnicos da Autopesquiso-

logia. 

Antonimologia: 1.  Noção do autodesassédio. 2.  Palpite autodesassediológico. 3.  Im-

pressão da autodesassedialidade. 4.  Ausência de dados pró-autodesassédio. 

Estrangeirismologia: o zoom nas manifestações autopensênicas; a self awareness; o Te-

nepessarium; o timing autodesassediológico; a timetable autodesassediométrica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao funcionamento do autodesassédio. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Relógio: 

marcador vital. Autodesassédio demonstra equilíbrio. Autopesquisa: solucionática pessoal.  

Coloquiologia: a anotação em cima do lance; a descoberta do oásis intraconsciencial;  

a amostra grátis da autodesperticidade; o fôlego autodesassediológico; os picos e vales conscien-

ciais; a administração da fábrica de autopensenes.  

Filosofia: o Abertismo; o Universalismo; o Tenepessismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal desassediado; os grafopensenes; a grafopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os cosmoetico-

pensenes; a cosmoeticopensenidade; a retilinearidade pensênica; o estudo diário da ortopenseni-

zação; a autoconscientização da autopensenidade; a identificação da matriz pensênica; a experi-

mentação da pensenidade do amparador de função; a comparação entre pensenidades; o antibagu-

lhismo pensênico; a sustentabilidade ortopensenogênica. 

 

Fatologia: o relógio do autodesassédio; a sistematização da autodesassedialidade; a au-

todesassediometria; a autavaliação pautada no registro; as autanálises intraconscienciais; o estudo 

das variáveis externas e intervenientes; a renovação das ideias; o fortalecimento intraconsciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a identificação da 

sinalética energoparapsíquica; a Higiene Consciencial; o antibagulhismo energético; a revisão das 

interações com consciexes; a interassistência na prática da tenepes; o convívio com os amparado-

res extrafísicos; os extrapolacionismos parapsíquicos; as inspirações extrafísicas; a recuperação 

de cons magnos. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19438 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autopesquisa-autenfrentamento; o sinergismo anotação-

-autoincorrupção; o sinergismo autodesassédio-produtividade; o sinergismo registro-comprova-

ção; o sinergismo detalhismo-aprofundamento; o sinergismo autoconscienciometria-autoconsci-

encioterapia. 

Principiologia: o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio da despertici-

dade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) acompanhado minuto a minuto. 

Teoriologia: a teática do auto e heterodesassédio; a teática da Escala Evolutiva das 

Consciências; a teoria do serenismo. 

Tecnologia: as técnicas energéticas; as técnicas autoconsciencioterápicas; a técnica do 

sobrepairamento; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da conscin-cobaia. 

Voluntariologia: os voluntários tarísticos da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Sere-

narium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autopesquisadores; o Colégio Invisível da Des-

pertologia; o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito da autopesquisa nas autorreciclagens; o efeito da autodesassediali-

dade na qualidade de vida; o efeito do registro para o autorrealismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias à ortopensenização permanente; a recu-

peração das parassinapses do Curso Intermissivo (CI). 

Ciclologia: o ciclo da autodesassedialidade; o ciclo das recins; o ciclo evolutivo. 

Enumerologia: a autorresponsabilidade; a autocrítica; a autovalorização; o autoimperdo-

amento; a autodisciplina; a autocorreção; a autossuperação. 

Binomiologia: o binômio expectativa-rótulo; o binômio autoimagem desfocada–equívo-

cos pessoais; o binômio autorreflexão-autocompreensão; o binômio máquina-condicionamento. 

Interaciologia: a interação fatos-autocoerência; a interação autossatisfação-benignida-

de; a interação intraconsciencialidade-extrafisicalidade; a interação tempo-evolução. 

Crescendologia: o crescendo relógio do autodesassédio–calendário do autodesassédio–

–decenário do autodesassédio; o crescendo autodesassédio-desperticidade; o crescendo dia au-

todesassediado–ano autodesassediado–década autodesassediada–vida autodesassediada.  

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização-auto-

desassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo imaginação / realidade; o antagonismo impulsivida-

de / força cosmoética; o antagonismo pensenizar / ser pensenizado; o antagonismo compartimen-

tação / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo das realizações pessoais autassediadoras. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado às reciclagens pensênicas. 

Filiologia: a autodesassediofilia; a grafofilia; a reciclofilia. 

Fobiologia: a evitação da autopesquisofobia; o combate à neofobia; a superação da ener-

gofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome da autodesorganização; a eliminação da sín-

drome da procrastinação; a cura da síndrome do avestruzismo. 

Maniologia: a mania de pensenizar erroneamente; a mania de esquecer o EV; a mania de 

autocorromper-se. 

Mitologia: a eliminação do mito das autossuperações espontâneas. 

Holotecologia: a psicoteca; a grafoteca; a energoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autodesassediologia; a Autocosmoeticolo-

gia; a Autoconscienciometrologia; a Energossomatologia; a Pensenologia; a Psicossomatologia;  

a Homeostaticologia; a Autorganizaciologia; a Grafologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser autovigilante; o ser interassis-

tencial; a personalidade autocrítica. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissi-

vista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólo-

go; 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 parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a siste-

mata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autopensenicus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapi-

ens autoperquisitor; o Homo sapiens orthopensenor; o Homo sapiens chronemicus; o Homo sa-

piens rectilineus; o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: relógio do autodesassédio impreciso = aquele inexato quanto ao nível da 

autodesassedialidade cotidiana; relógio do autodesassédio exato = aquele acurado quanto às pró-

prias manifestações autodesassediadoras no dia a dia. 

 

Culturologia: a cultura da autodesassedialidade; a cultura da autopesquisa; a cultura 

da autodesperticidade. 

 

Variáveis. Eis, listadas, na ordem funcional, 6 variáveis básicas a serem registradas no 

relógio do autodesassédio: 

1.  Data. 

2.  Horário. 

3.  Local. 

4.  Companhias. 

5.  Contexto. 

6.  Antes e depois. 

 

Interrelações. Eis, listadas, na ordem alfabética, 7 condições pertinentes a serem consi-

deradas no relógio do autodesassédio: 

1.  Atividade em andamento. 

2.  Estado holossomático. 

3.  Intencionalidade. 

4.  Interpretação dos fatos. 
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5.  Momento evolutivo. 

6.  Parapercepções. 

7.  Pensenidade do momento. 

 
Otimizadores. Eis, listados, na ordem alfabética, 7 otimizadores da autodesassedialida-

de, a serem implantados e sustentados, dentro das possibilidades, na vida diária do pesquisador ou 
pesquisadora: 

1.  Afetividade crescente. 

2.  Forma física. 

3.  Produtividade consciencial. 

4.  Realização evolutiva. 

5.  Reciclagens em dia. 

6.  Tenepes funcionante. 

7.  Trabalho antelucano. 

 
Mapeamento. A partir da anotação e estudo regular dos próprios pensenes em relação  

à autodesassedialidade, é possível se alcançar o entendimento de mecanismos pessoais autodesas-
sediadores.  

Sinalização. O relógio do autodesassédio sinaliza ao autopesquisador(a) ilhas ortopen-
senogênicas do microuniverso consciencial, âncoras de apoio para superar a autoconflitividade 
em outras áreas ainda patopensenogênicas. 

 

VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com o relógio do autodesassédio, indicados para a expansão 
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
02.  Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 
03.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 
04.  Autopensene  prioritário:  Autopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 
06.  Autoortopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 
07.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 
08.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 
09.  Bloqueio  zero:  Autodesassediologia;  Homeostático. 
10.  Contrariedade:  Contrariologia;  Homeostático. 

11.  Inteligência  autoconsciencioterápica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 
12.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 
13.  Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 
14.  Parêntese  patológico:  Grafopensenologia;  Nosográfico. 
15.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  RELÓGIO  DO  AUTODESASSÉDIO  PERMITE  À  CONSCIN  

ACOMPANHAR  SEGUNDO  A  SEGUNDO,  MINUTO  A  MINU-
TO,  HORA  A  HORA,  TURNO  A  TURNO,  A  AUTOORTOPEN-
SENOGENIA  ATÉ  A  FIXAÇÃO  NA  AUTODESPERTICIDADE. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega o relógio do autodesassédio? Quais re-

ciclagens derivaram de tal procedimento? 

 
K. A. 
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R E M A N E S C E N T E    D E    F A M Í L I A    NU C L E A R  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O remanescente de família nuclear é a conscin, homem ou mulher, a qual 

vivenciou a dessoma de todos os membros do grupocarma familiar, mantendo-se única represen-

tante do grupo consanguíneo direto na vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo remanescente vem do idioma Latim, remanescere, incoativo de 

remanere, “parar; ficar; morar; residir”. Surgiu no Século XIV. O termo família deriva também 

do idioma Latim, familia, “família; doméstico; servidor; escravo; séquito; comitiva; cortejo; ca-

sa”. Apareceu no Século XIII. O termo núcleo provém igualmente do idioma Latim, nucleus, co-

nexo a nuculeus, e este diminutivo de nux, “todo fruto de casca dura; castanha; noz, avelã; amên-

doa; a parte mais dura de algum corpo; a parte mais fértil de determinado terreno”. Surgiu no Sé-

culo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Membro restante do grupo familiar. 2.  Último da linhagem familiar. 

3.  Sobrante do conjunto familiar. 4.  Único da parentela principal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo remanescen-

te: remanência; remanente; remanescência; remanescente; remanescer; remanescida; remanes-

cido. 

Neologia. As 3 expressões compostas remanescente de família nuclear, remanescente 

obnubilado de família nuclear e remanescente lúcido de família nuclear são neologismos técni-

cos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Primeiro da linhagem familiar. 2.  Membro iniciante do grupo fami-

liar. 3.  Integrante de familia nuclear. 

Estrangeirismologia: o last one da família; o home alone psicológico; a freedom grupo-

cármica; a family de única pessoa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao desprendimento cosmoético ao grupocarma familiar. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autossupe-

ração: autopacificação íntima. Desprendimento gera libertação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do remanescente de família nuclear; os patopense-

nes vitimizadores; a patopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; a ruminação pensê-

nica; o carregamento autopensênico no sen; os ortopensenes superadores; a ortopensenidade; a re-

flexão pensênica dos fatos. 

 

Fatologia: a última conscin da família; o fato de o remanescente de família nuclear não 

deixar herdeiros; a única pessoa a sustentar o ramo familiar; o fato de a família poder terminar 

com a dessoma do remanescente da família; a autovitimização enquanto modus operandi de ser 

em algumas situações; o ganho secundário recebido enquanto vítima; a autopiedade; o assunto 

mal resolvido; a ausência da autassistência; a busca por respostas; o ato de não querer mais o pa-

pel de vítima; o autoimperdão cosmoético e o heteroperdão à família; a aceitação dos fatos; a su-

peração consciente dos fatos; o autexemplarismo de superação; a dedicação à família conscienci-

al; o duplismo proexológico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os acoplamentos 

com consciências amauróticas; a influência extrafísica desestabilizadora emocional; as projeções 

semiconscientes; as projeções conscientes (PCs) assistenciais; a sinalética energoparapsíquica 
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pessoal; as percepções extrafísicas amparadoras; os insights amparados; a autassistência extrafísi-

ca; a heterassistência extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos acertos, ou dos erros no grupo nuclear; o sinergis-

mo efeito do ajuste de contas–recomposição grupocármica; o sinergismo autassistência-heteras-

sistência. 

Principiologia: o princípio dos ajustes ego e grupocármicos; os desafios da teática dos 

princípios da Conscienciologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria de ninguém evoluir sozinho; a teoria da interprisão grupocármica; 

a teoria da reciclagem grupal. 

Tecnologia: a técnica da autoconscienciometria; a técnica da desdramatização; a técni-

ca da tenepes; a técnica da convivência consigo mesmo; a técnica da convivência sadia; a técnica 

da autonomia afetiva. 

Voluntariologia: a vivência do grupo familiar no voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o fraternis-

mo desenvolvido no laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório 

conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia;  

o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito da compreensão dos fatos; o efeito halo do autoimperdoamento;  

o efeito halo do heteroperdão; os efeitos do amadurecimento afetivo; os efeitos da harmonização 

do círculo afetivo; os efeitos da exemplificação materna e paterna; o efeito da superação da per-

da; o efeito dos ajustes grupocármicos. 

Neossinapsologia: as neossinapses construídas na superação do processo da perda; as 

neossinapses construídas a partir da libertação grupocármica. 

Ciclologia: o ciclo da vitimização; o ciclo das autorreflexões existenciais; o ciclo das 

reciclagens intraconscienciais; o ciclo da superação dos acontecimentos; o ciclo da reeducação 

afetiva; o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica; o ciclo se-

paração-reencontro. 

Enumerologia: o contexto do remanescente; o holocarma do remanescente; o estigma 

do remanescente; a vitaliciedade da condição de remanescente; o sobrepairamento do remanes-

cente; o exemplo do remanescente; a assistência potencial do remanescente. 

Binomiologia: o binômio sem família–com família; o binômio sobrevivência-superação; 

o binômio admiração-discordância; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio imaturi-

dade-maturidade; o binômio paradigma convencional–paradigma consciencial; o binômio ape-

go-desapego. 

Interaciologia: a interação entre pais e filhos; a interação conscin-consciex; a interação 

sobrevivência-superação; a interação egocarma-grupocarma; a interação imaturidade-maturida-

de consciencial. 

Crescendologia: o crescendo sofrimento-entendimento; o crescendo hoje-sempre;  

o crescendo ciclo de vida–ciclo existencial; o crescendo conscin assistida–consciex amparadora; 

o crescendo afetividade egoísta–fraternismo; o crescendo senso de humanidade–senso de univer-

salidade. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio 

reencontro-convivência-libertação; o trinômio sofrimento-reciclagem-superação; o trinômio pai- 

-mãe-filho; o trinômio família-amizade-amor. 
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Polinomiologia: o polinômio apego-reflexão-conclusão-desprendimento; o polinômio 

ontem-hoje-amanhã-sempre; o polinômio Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia- 

-Policarmologia; o polinômio interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmali-

dade; o polinômio conscin–família–Humanidade–Para-Humanidade. 

Antagonismologia: o antagonismo sofrimento / autossuperação; o antagonismo sozinho 

/ solitário; o antagonismo eu conscin / eu consciex; o antagonismo adultidade infantilizada / ma-

turidade precoce; o antagonismo oportunidade aproveitada / oportunidade desaproveitada; o an-

tagonismo prioridades intrafísicas / prioridades multidimensionais; o antagonismo afetividade 

madura / afetividade imatura; o antagonismo monoideísmo / abertismo consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de a perda poder representar ganho evolutivo; o paradoxo 

de na crise se valorizar o antes banalizado; o paradoxo de se sentir sozinho na multidão; o para-

doxo de não ser solitário estando sozinho; o paradoxo de o convívio compulsório poder ser liber-

tador; o paradoxo crise-oportunidade. 

Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do mai-

or esforço evolutivo; a lei da evolutividade pessoal intransferível. 

Filiologia: a maternofilia; a paternofilia; a conviviofilia; a familiofilia; a grupofilia; a as-

sistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a reciclofobia; a familiofobia; a neofobia; a sociofobia;  

a isolofobia; a conviviofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Bruce Wayne (Bat-

man). 

Maniologia: a egomania; a mania de depender emocionalmente da família. 

Mitologia: o mito da família eterna; o mito da família perfeita; o mito da perda da famí-

lia; o mito da segurança familiar. 

Holotecologia: a egoteca; a pensenoteca; a lucidoteca; a cosmoeticoteca; a convivio-

teca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Egocarmologia; a Cosmoeticologia; a Proexo-

logia; a Pensenologia; a Psicologia; a Perdologia, a Holomaturologia; a Grupocarmologia; a Intra-

fisicologia; a Interprisiologia; a Evoluciologia; a Mesologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a família; a prole; o casal; a parentela de grupos nucleares; a conscin lúci-

da; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o remanescente de família nuclear; o filho; o pai; o compassageiro evo-

lutivo; o pré-serenão vulgar; o conviviólogo; o intermissivista; o inversor existencial; o exempla-

rista; o reciclante existencial; o voluntário; o proexista. 

 

Femininologia: a remanescente de família nuclear; a filha; a mãe; a compassageira evo-

lutiva; a pré-serenona vulgar; a convivióloga; a intermissivista; a inversora existencial; a exem-

plarista; a reciclante existencial; a voluntária; a proexista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens 

interassistentialis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens 

autolucidus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: remanescente obnubilado de família nuclear = o ignorante do contexto 

grupocármico, multidimensional e multiexistencial envolvendo a própria condição de sobreviven-
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te; remanescente lúcido de família nuclear = o ciente dos parafatos envolvendo a dessoma de to-

dos os membros do grupocarma familial. 

 

Culturologia: a cultura do ganho secundário; a substituição da cultura da autovitimiza-

ção pela cultura da interassistencialidade; a cultura da autonomia afetiva; a cultura proexoló-

gica. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, 6 posturas passíveis 

de ocorrer à conscin remanescente de família nuclear: 

1.  Assistencial. Utiliza exemplo para assistir os demais em situações relacionadas à te-

mática familiar. 

2.  Autoconsciente. Está lúcido para o processo evolutivo subjacente. 

3.  Depressiva. Vive em processo de luto íntimo e sem ânimo para reagir. 

4.  Revoltada. Permanece inconformado pelo acontecido com a família e consigo. 

5.  Superadora. Sobrepaira a condição momentânea nesta vida enquanto remanescente. 

6.  Vitimizadora. Pede atenção para si tornando-se poliqueixosa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o remanescente de família nuclear, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Assistenciologia  Grupocármica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Convivência  familiar  sadia:  Conviviologia;  Homeostático. 

03.  Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Convivência  prioritária:  Conviviologia;  Homeostático. 

05.  Egocarmologia:  Holocarmologia;  Neutro. 

06.  Fechadismo  grupocármico:  Conviviologia;  Nosográfico. 

07.  Grupalidade  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Inconvivialidade:  Autoconviviologia;  Nosográfico. 

09.  Inteligência  conviviológica:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Interrelação  mãe-filha:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Maturoconvivialidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

12.  Permutabilidade  interconsciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 

13.  Reeducação  recíproca:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Relação  transformadora:  Conviviologia;  Homeostático. 

15.  Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  DO  REMANESCENTE  DE  FAMÍLIA  NUCLEAR  

É  EXCEPCIONAL  E  TEMPORÁRIA  E,  QUANDO  COSMOÉTI-
CA,  PODE  SER  VISTA  COMO  OPORTUNIDADE  EVOLUTIVA,  

INTERASSISTENCIAL,  PROEXOLÓGICA  E  RECICLADORA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se imaginou remanescente de família nuclear? 

Qual seria a postura pessoal mais madura diante dessa condição? 

 

A. A. P. 
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R E M E M O R A Ç Ã O    P R O J E T I V A  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rememoração projetiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

recordar as vivências e acontecimentos ocorridos durante a própria projeção para fora do corpo fí-

sico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo rememoração vem do idioma Latim, rememoratio, “recordação”. 

Surgiu no Século XIX. 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 projicere, “lan-

çar para diante”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Recordação projetiva. 2.  Memoração pós-projetiva. 3.  Lembrança 

dos eventos extrafísicos. 4.  Evocação mnemônica pós-projetiva. 5.  Mentação projetiva. 6.  Re-

miniscência projetiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas rememoração projetiva, rememoração projetiva 

elementar e rememoração projetiva avançada são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 1.  Esquecimento projetivo. 2.  Hipomnésia projetiva. 3.  Olvidamento 

projetivo. 4.  Oblívio projetivo. 5.  Amnésia projetiva. 6.  Deslembrança projetiva. 7.  Desmemo-

riamento projetivo. 8.  Obliteração projetiva. 

Estrangeirismologia: a mémoire projetiva; a keyword desencadeadora da rememoração 

projetiva; o déjà vu decorrente da projeção consciencial não rememorada; o replay mental da pa-

ravivência ao despertar; a memory retention; o flash mnemônico da experiência projetiva; o regis-

tro manuscrito e computacional das autovivências projetivas as soon as possible; o Projetarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Mnemossomatologia Projetiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mnemossomatologia Projetiva; o holopensene 

pessoal da holomnemônica; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; o holopensene pessoal da 

projetabilidade lúcida; os grafopensenes; a grafopensenidade; os parapensenes; a parapensenida-

de; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; a autopensenização pró-projetiva; as assinaturas pensênicas pro-

jetivas resgatadas. 

 

Fatologia: a rememoração projetiva; a retrospectiva projetiva após o retorno ao soma;  

o autesforço de encontrar o fio da meada mnemônico da experiência extrafísica recém-finda; a reme-

moração reversa dos eventos extrafísicos, do final para o começo da experiência; o estado hipnopôm-

pico constituindo oportunidade ideal para a recordação dos eventos extrafísicos; os limites cerebrais de 

retenção das informações extrafísicas; o cultivo da memória cerebral ordinária, no estado da vigília fí-

sica, predispondo à melhoria da rememoração das paravivências; a lembrança dos eventos extrafísicos 

demonstrando o fato de o processo mnemônico transcender os hemisférios cerebrais; a recordação das 

experiências extracorpóreas sendo imprescindível ao desenvolvimento do projetor; o hábito de 

lembrar os próprios sonhos naturais, comuns, melhorando a retenção mnemônica do projetor; o estabe-

lecimento de alvos mentais projetivos auxiliando na rememoração das vivências extrafísicas; o interes-

se pelo conteúdo das experiências projetivas influindo na recordação posterior; o fato de nem todos os 

fatores negativos à rememoração da projeção consciencial serem negativos à projeção em si, 

quanto à qualidade da experiência e às finalidades; as possibilidades de distorção mnemônica proje-

tiva; a opção imatura pelo esquecimento da vivência extrafísica perturbadora; a amnésia projetiva vo-
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luntária autocorrupta; a hipomnésia quanto às autexperiências projetivas não registradas; as intuições 

quanto à possível paravivência não rememorada; o sonho sobre temas projetivos enquanto resquício 

mnemônico de autexperimentações extrafísicas; os hiatos mnemônicos nas rememorações projetivas;  

a rememoração retardada do experimento fora do corpo; o combate à preguiça mental na rememoração 

e registros dos autexperimentos projetivos; a memorização inevitável das autoprojeções significativas; 

o autodidatismo projeciológico potencializando a rememoração das experiências extracorpóreas; o há-

bito de rememorar as autovivências projetivas auxiliando no registro mnemônico de paraneovivências. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inconsciência 

quanto às ocorrências extrafísicas não rememoradas enquanto conduta padrão; os monoideísmos 

impossibilitando a fixação mnemônica de parafatos vivenciados; a holomemória na condição de fiel 

depositária das experiências projetivas; os fatores extrafísicos intervenientes na retenção mnemôni-

ca projetiva; a lucidez extrafísica descontínua gerando a rememoração fragmentada; o elevado grau de 

lucidez extrafísica favorecendo a rememoração posterior; o retorno consciente à base intrafísica pre-

dispondo à rememoração projetiva; o repertório paracognitivo do projetor auxiliando na retenção 

mnemônica projetiva; a rememoração das experiências extracorpóreas dependendo da transmissão dos 

registros do paracérebro ao cérebro físico; a repetição dos experimentos projetivos burilando natural-

mente a precisão e coerência das rememorações; a rememoração das projeções de mentalsoma isolado, 

sendo muito mais enriquecidas, complexas e difíceis em comparação às rememorações das experiên-

cias vividas através do psicossoma; a vivência da memória quádrupla enquanto elemento complexifi-

cador da rememoração projetiva; os serviços assistenciais extrafísicos e o exercício do parapsiquis-

mo fora do corpo humano positivos, contudo dificultadores da rememoração posterior; a projeção 

de autoconsciência contínua dispensando a necessidade de rememoração da experiência extracor-

pórea; os recursos mnemônicos utilizados durante o estado projetado visando a rememoração pos-

terior; a rememoração de determinados parafatos no estado projetado facilitando o acesso a conte-

údos da holomemória; a rememoração projetiva possibilitando a revalidação dos parafatos projeti-

vos vivenciados; a cooperação dos amparadores extrafísicos na recordação das autovivências pro-

jetivas; o banho energético pós-projetivo confirmatório acompanhando a rememoração em bloco 

dos eventos extrafísicos experienciados. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo memória intrafísica–

–memória extrafísica; a evitação do sinergismo lacuna mnemônica–imaginação; o sinergismo 

transcrição  a experiência−fixação mnemônica. 

Teoriologia: a teoria da holomemória pessoal; a teática projeciológica corroborada pela 

rememoração projetiva. 

Tecnologia: a mnemotécnica projetiva; a técnica do autodespertamento extrafísico;  

a técnica de expansão da lucidez da consciência projetada; a técnica da identificação do veículo 

de manifestação consciencial; a técnica de orientação da consciência projetada; a técnica de re-

tenção mnemônica das experiências fora do soma durante o estado projetado; a mnemotécnica 

vocabular; a técnica do detalhismo; a aplicação eficiente de técnicas de rememoração dos even-

tos extrafísicos; as técnicas de registro projeciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopenseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Mnemosso-

matologia; o Colégio Invisível da Paracerebrologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; 

o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio In-

visível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito da autoconsciência extrafísica na rememoração posterior; o efeito 

do psicossoma lastreado na paralucidez; o efeito intrafísico das ações extrafísicas; o efeito extra-

físico das ações intrafísicas; o efeito do tempo sobre a memória; o efeito esclarecedor advindo da 
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rememoração, grafia e crítica da projeção consciente; os efeitos fundamentais da memória na 

compreensão das realidades e pararrealidades. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas projeções conscienciais lúcidas reme-

moradas; os recursos paramnemônicos utilizados pelo amparador extrafísico a fim de auxiliar  

o projetor na apreensão de paraneossinapses; as neossinapses paramnemônicas desenvolvidas 

com o diário projetivo. 

Ciclologia: o ciclo projetivo; o ciclo aplicação de técnica projetiva–vivência projetiva– 

–rememoração projetiva; o ciclo mnemônico aquisição da informação–retenção da informação–

–evocação da informação; o ciclo vivência fenomênica–rememoração projetiva–interpretação 

conteudística possibilitado pela rememoração projetiva. 

Enumerologia: as paravivências; os paraengramas; as pararreminiscências; as paraa-

preensões; as paramemórias; as pararrecordações; as paraevocações. 

Binomiologia: o binômio lucidez extrafísica–rememoração posterior; o binômio desper-

tar tranquilo–técnica rememorativa; o binômio vida intrafisica–vida projetiva; o binômio reme-

moração-aprendizagem. 

Interaciologia: a interação emoção-memória; a interação memória cerebral–memória 

paracerebral; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais. 

Crescendologia: o crescendo cronológico agenda extrafísica–lucidez extrafísica–reme-

moração intrafísica; o crescendo flash–flashes–episódio–episódios–enredo–paravivência reme-

morada; o crescendo projeção consciente não rememorada–projeção semiconsciente com reme-

moração fragmentária–projeção consciente com rememoração em bloco–projeção de consciên-

cia contínua. 

Trinomiologia: o trinômio papel-caneta-laptop enquanto extensão funcional da memó-

ria; o trinômio aquisição-retenção-reativação; o trinômio projeção consciente–parobservação 

detalhista–rememoração minuciosa; o trinômio rememoração-projeciografia-projeciocrítica. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico captação-fixação-manutenção-recuperação;  

o polinômio agenda projetiva–projeção consciente–rememoração projetiva–registro projetivo– 

–gestação consciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo devaneio / concentração mental; o antagonismo me-

mória / imaginação; o antagonismo hipnagogia / hipnopompia; o antagonismo desembaraço 

mnemônico projetivo / negligência mnemônica projetiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de as vivências projetivas mais significativas poderem ser 

as mais difíceis de serem rememoradas. 

Politicologia: a mnemocracia; a parapsicocracia (Cognópolis); a projeciocracia; a luci-

docracia; a meritocracia. 

Legislogia: as leis da Projeciologia. 

Filiologia: a mnemofilia; a projeciofilia; a extrafisicofilia; a multidimensiofilia; a cogno-

filia; a registrofilia; a experimentofilia; a pesquisofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia; a multidimensiofobia; a extrafisicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da falsa memória; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da hipomnésia (lapsus memoriae); a síndrome da pressa; a síndrome do ansiosismo. 

Mitologia: a desmitificação das projeções da consciência para fora do corpo humano  

a partir das rememorações projetivas. 

Holotecologia: a projecioteca; a memorioteca; a mnemossomatoteca; a holomnemoteca; 

a parapsicoteca; a autexperimentoteca; a psicossomatoteca; a holossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Automemoriologia; a Mnemotecnologia; a Mne-

mossomatologia; a Autexperimentologia; a Descoincidenciologia; a Parapercepciologia; a Parafe-

nomenologia; a Extrafisicologia; a Inventariologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente. 
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Masculinologia: o projeciólogo; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ataca-

dista consciencial; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienció-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a projecióloga; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a ata-

cadista consciencial; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a conscienció-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens projector; o Homo sapi-

ens autolucidus; o Homo sapiens evocator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens systemata. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rememoração projetiva elementar = a recordação das vivências e aconte-

cimentos ocorridos durante a projeção de psicossoma; rememoração projetiva avançada = a re-

cordação das vivências e acontecimentos ocorridos durante a projeção de mentalsoma isolado. 

 

Culturologia: a cultura projetiva; a cultura da Mnemossomatologia; a cultura dos sabe-

res multidimensionais decodificada através das paravivências projetivas rememoradas. 

 

Procedimentos. De acordo com a Projeciologia, eis, em ordem lógica, 8 procedimentos 

visando facilitar a rememoração projetiva: 

1.  Saturação. Saturar a mente com a ideia de, ao despertar, fazer a rememoração de to-

dos os acontecimentos desenvolvidos durante o período do sono. 

2.  Lucidez. Procurar alcançar ou ampliar a autoconsciência extrafísica visando melhorar 

a rememoração posterior. 

3.  Repetição. Repetir para si mesmo, várias vezes, termos, assuntos, nomes ou dados re-

levantes no momento do acesso durante a experiência projetiva. 

4.  Associação. Fazer associações de ideias com o termo ou nome relevante a ser regis-

trado durante a vivência projetiva, a fim de fixar mnemonicamente o vocábulo. 

5.  Retorno. Voltar ao corpo em duas possíveis condições: imediatamente, quando aces-

sar informação relevante passível de ser esquecida; após vivenciar variedade de acontecimentos 

extrafísicos, a fim de evitar a sobrecarga de informações a serem repassadas do paracérebro ao cé-

rebro físico. 

6.  Despertamento. Despertar imediatamente após o retorno ao soma, evitando ceder  

à vontade de adormecer, perdendo, assim, as informações extrafísicas acessadas. 

7.  Repasse. Fazer o repasse mental das vivências extrafísicas pelo menos 2 vezes antes 

do registro. 

8.  Registro. Fazer o registro imediato e detalhista das lembranças de vivências ocorridas 

durante o sono. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a rememoração projetiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Desenvolvimento  projetivo:  Autoprojeciologia;  Homeostático. 

02. Diário  projetivo:  Projeciografologia;  Neutro. 

03. Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

04. Estudo  projeciocrítico:  Projeciologia;  Neutro. 

05. Hipoacuidade  extrafísica:  Autolucidologia;  Nosográfico. 

06. Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

07. Lei  da  Projeciologia:  Legislogia;  Homeostático. 

08. Lucidez  extracorpórea:  Projeciologia;  Neutro. 

09. Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 

10. Nível  de  projetabilidade:  Projeciometrologia;  Neutro. 

11. Potencializador  da  memória:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

12. Projeção  consciente  retrocognitiva:  Projeciologia;  Neutro. 

13. Projeciometria:  Projeciologia;  Neutro. 

14. Suporte  mnemônico:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

15. Travão  da  autoprojetabilidade:  Projeciologia;  Nosográfico. 

 

A  UTILIZAÇÃO  PROFÍCUA  DE  MNEMOTÉCNICAS  PROJETI-
VAS  É  A  MANEIRA  MAIS  EFICAZ  DE  MINIMIZAÇÃO  DAS  

DIFICULDADES  PARAFISIOLÓGICAS  PESSOAIS  DE  TRANS-
MISSÃO  DAS  PARALEMBRANÇAS  AO  CÉREBRO  HUMANO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza mnemotécnicas visando à rememoração 

das autovivências projetivas? Quais os resultados alcançados até o momento? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  No Te Mueras Sin Decirme Adónde Vas. Título Original: No Te Mueras Sin Decirme Adónde Vas. País: 

Argentina. Data: 1995. Duração: 130 min. Gênero: Drama; Fantasia; & Romance. Idioma: Espanhol; & Inglês. Cor: 

Preto-e-branco; & Colorido. Direção: Eliseo Subiela. Elenco: Darío Grandinetti; Mariana Arias; Oscar Martínez; Mónica 

Galán; Tincho Zabala; Leonardo Sbaraglia; James Murray; Manuel Cruz; Ricardo Fasan; & Vando Villamil. Produção: 

Jorge Rocca. Desenho de Produção: Margarita Jusid. Direção de Arte: Margarita Jusid. Roteiro: Eliseo Subiela. Foto-

grafia: Hugo Colace. Música: Pedro Aznar. Montagem: Marcela Sáenz. Figurino: Evelyn Bendjeskov. Cenografia: Ri-

cardo Farfán; & Cristina Nigro. Efeitos Especiais: Andrés Parrilla; Alejandro Lacava; Carlos Gerardi; Eduardo Gerardi; 
Rodolfo Dellibarda; & Tom Cundom. Companhia: Artear; & Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). 

Sinopse: New Jersey, 1885. Sob a chuva, homem de coração partido participa do funeral da esposa. De volta a casa, sozi-
nho e triste, adormece e sonha. O sonho do homem é o projetor de filmes moderno. Quando a luz é projetada, o sonho des-

te homem vai contar a história. Em Buenos Aires, no tempo atual, Leopoldo é o operador de projetor de agonizante cine-

ma de bairro. Tem cerca de 50 anos. Vive em pequena casa com a esposa há 20 anos. Na parte de trás da casa, mantém 
oficina onde cria aparelhos. A maior ambição de Leopoldo é desenvolver o “apanhador de sonhos”, dispositivo capaz de 

registrar os sonhos à noite, e de exibi-los em imagens no dia seguinte. Depois de muitas tentativas frustradas, resgata as 
imagens da mulher vestida com roupas do século passado. 

 

Bibliografia  Específica: 
 

1.  Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revi-

sores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;  
3 grafs.; 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 526 a 535, 537  

a 539, 660 a 662, 734, 737, 744, 745, 746, 750 a 762, 768 a 775, 810, 811 e 923 a 928. 

 

T. L. F. 
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R E M I S S Ã O    E N C I C L O P É D I C A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A remissão enciclopédica é a estruturação e utilização técnica da enumera-

ção vertical da Remissiologia – seção dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia – inter-

relacionando o tema em estudo com outros afins, facilitando ao leitor a compreensão, aprofunda-

mento, anatomização e ampliação da cosmovisão pesquisística. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo remissão procede do idioma Latim, remissio, “ação de pôr a ca-

minho de novo; diminuição; isenção; ação de relaxar; cessação”, e este de remittere, “reenviar; 

remeter; tornar a mandar; entregar; deixar ir; despedir; consentir”. Apareceu no Século XIII.  

O termo enciclopédia vem do idioma Francês, encyclopédie, derivado do idioma Latim Tardio, 

encyclopaedia, e este do idioma Grego, egkuklopaideía, por egklúklios paideia, “ensino circular, 

panorâmico”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Técnica remissiológica enciclopédica. 02.  Método remissiológico 

enciclopédico. 03.  Ordenação remissiológica interverbetes. 04.  Interrelação verbetológica.  

05.  Rede verbetológica. 06.  Visão panorâmica verbetológica. 07.  Prescrição temática verbeto-

gráfica. 08. Correlações temáticas. 09.  Técnica da intercomplementaridade temática. 10.  Técni-

ca da circularidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas remissão enciclopédica, remissão enciclopédica 

verbetológica e remissão enciclopédica verbetográfica são neologismos técnicos da Mentalso-

matologia. 

Antonimologia: 01.  Ausência remissiológica. 02.  Imprecisão remissiológica. 03.  Des-

conexão temática. 04.  Limitação intelectiva. 05.  Restringimento pesquisístico. 06.  Carência in-

formativa. 07.  Deficiência parapedagógica. 08.  Redundância; tautologia. 09.  Índice remissivo. 

10.  Técnica sinonímica. 

Estrangeirismologia: o emprego do notebook pessoal; os links auxiliares; os achados no 

find do processador de textos; o zoom técnico; os upgrades pesquisísticos; o breakthrough temáti-

co; a technical advanced search. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Pesquisologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Remissiolo-

gia: cosmovisão temática. 

 

II.  Fatuística 
 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intelectualidade; o batopensene ideativo; os 

neopensenes; a neopensenidade; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; o holopensene cosmovi-

siológico; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a remissão enciclopédica; o método da ampliação de ideias; a atenção à sin-

gularidade; o uso dos contrastes; as neoideias; as verpons; o confor; a sentença relevante; a frase 

enfática expondo a síntese do tema; o dicionário cerebral analógico; os extrapolacionismos;  

o “juntar as pontas”; os cons magnos; a inteligência evolutiva (IE); a interassistencialidade; a ta-

res; a intrarticulação heurística; a desinibição mentalsomática; as abordagens multifacetadas; as 

similitudes temáticas; as especialidades, neoespecialidades e subespecialidades; as oficinas do 

Holociclo; a Holoteca possibilitando neopesquisas e ampliações; a produção da Enciclopédia da 

Conscienciologia. 
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Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapercuciência do 

parafato; a multifocagem analítica dos parafatos; a disciplina prática do Curso Intermissivo (CI) 

pré-ressomático; o propósito gratificante de encarar as neorrealidades e pararrealidades; a prime-

ner resultante da expansão mentalsomática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual. 

Principiologia: o princípio da hiperacuidade da Conscienciologia; o princípio da per-

severança pesquisística; o princípio da atomização cognitiva; o princípio da explicitação pesqui-

sística; o princípio da interatividade cognitiva; o princípio do uróboro; o princípio da descrença. 

Teoriologia: a teoria do refinamento das neoideias. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da enume-

ração; a técnica do crescendo; a técnica do circundamento do assunto; a técnica do omniflanque-

amento do tema; a técnica da associação de ideias. 

Voluntariologia: as equipes técnicas voluntárias do Holociclo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito da multifacetação da ideia. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela ampliação dos neoconceitos. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo mentalsomático; o ciclo multiexistencial 

pessoal (CMP). 

Enumerologia: a nuança; a minúcia; a analogia; a correlação; o tangenciamento; o con-

traponto; a interconexão. 

Binomiologia: o binômio atenção-cosmovisão; o binômio análise-síntese; o binômio 

atenção-autodiscernimento; o binômio significação-ressignificação; o binômio interatividade in-

formacional–intrarticulação coerente. 

Interaciologia: a interação detalhismo-generalismo. 

Crescendologia: o crescendo ideia simples–ideia complexa; o crescendo realidades-pa-

rarrealidades. 

Trinomiologia: o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio 

confrontos-analogias-sinonímias; o trinômio informações-conhecimentos-neoverpons; o trinômio 

fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio detalhismo-maximização-exaustividade; o tri-

nômio conexidade-conotação-concatenação; o trinômio dissecção-detalhamento-ampliação da 

ideia em foco. 

Antagonismologia: o antagonismo círculo virtuoso / círculo vicioso; o antagonismo re-

petição didática / argumentação rebarbativa; o antagonismo enfoque específico / enfoque plura-

lizante. 

Politicologia: a cognocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a gnosiofilia; a pesquisofilia; a raciocinofilia; a conteudofilia;  

a intelectofilia; a comunicofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a cenotofobia; a apriorismofobia; a intelectofobia; a bibliofobia; 

a pesquisofobia; a leiturofobia. 

Holotecologia: a atencioteca; a cognoteca; a encicloteca; a lexicoteca; a mentalsomato-

teca; a cosmovisioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Holotecologia; a Au-

topesquisologia; a Parapercepciologia; a Interassistenciologia; a Comunicologia; a Heuristicolo-

gia; a Enciclopediologia; a Verponologia; a Proexologia; a Seriexologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin mentalsomática; a conscin eletronótica; o ser 

interassistencial; a consciência rastreadora de neoideias. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19452 

Masculinologia: o experimentador; o pesquisador; o autor; o voluntário técnico; o tertu-

liano; o teletertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o revisor; o produtor de conhecimento;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor; o intelec-

tual; o inversor existencial; o reciclante existencial; o projetor consciente; o verponista; o arquite-

to de verpons. 

 

Femininologia: a experimentadora; a pesquisadora; a autora; a voluntária técnica; a ter-

tuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a revisora; a produtora de conhecimento;  

a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora; a inte-

lectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a projetora consciente; a verponista; a ar-

quiteta de verpons. 

 

Hominologia: o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sa-

piens perquisitor; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens in-

tellectualis; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens analyticus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: remissão enciclopédica verbetológica = o estudo acurado a partir da se-

ção Remissiologia na Enciclopédia da Conscienciologia; remissão enciclopédica verbetográfica 

= a enumeração vertical de no mínimo 10 verbetes, redigida pelo verbetógrafo da Enciclopédia da 

Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura da mentalsomaticidade cosmovisiológica; a cultura da Pesqui-

sologia. 

 

Objetivos. No âmbito da Comunicologia, eis, por exemplo, 12 objetivos da remissão en-

ciclopédica, listados em ordem alfabética: 

01.  Acuidade. Elucidar a intrarticulação coerente nos constructos dos verbetes da Enci-

clopédia da Conscienciologia. 

02.  Amplitude. Ampliar a abordagem do tema mediante reiterações lógicas. 

03.  Anatomização. Aprofundar os conceitos através das correlações. 

04.  Associações. Conduzir a novas associações de ideias. 

05.  Circularidade. Captar, através da técnica da circularidade, maior apreensão do te-

ma em estudo. 

06.  Complementação. Alargar a compreensão do verbete ou tema analisado, mediante 

informações complementares evidentes em outros. 

07.  Cosmovisão. Ampliar a visão de conjunto interdisciplinar das realidades e pararrea-

lidades. 

08.  Criticidade. Remeter a outros conceitos para posterior análise crítica. 

09.  Detalhismo. Ler nas entrelinhas as informações relevantes ou dados complementa-

res à pesquisa realizada no momento. 

10.  Exaustividade. Ser exaustivo na busca de dados úteis. 

11.  Panorâmica. Observar o enfoque do tema com visão conspectiva. 

12.  Reflexão. Oportunizar reflexões mais acuradas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a remissão enciclopédica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrobacia  mentalsomática:  Heuristicologia;  Neutro. 
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02.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

07.  Enciclopediologia:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

09.  Interação  análise-síntese:  Experimentologia;  Neutro. 

10.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  ACURÁCIA  MINUCIOSA  E  A  AUTORREFLEXÃO  PER-
TINENTE,  UTILIZADAS  NA  REMISSÃO  ENCICLOPÉDICA,  

CONTRIBUEM,  PRIORITARIAMENTE,  PARA  A  RECUPERA-
ÇÃO  DOS  CONS  MAGNOS  DA  CONSCIN  PESQUISADORA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, procura ampliar as autopesquisas, artigos ou tex-

tos pessoais utilizando a remissão enciclopédica? Com quais resultados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996 (Edições em Português e Espanhol); páginas 8 a 42; 90, 91, 110, 111, 130, 

131, 150, 151, 170, 171, 190, 191, 210, 211, 230, 231, 250 e 251. 
2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-

nopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007 

(Edição em Português); páginas 382, 639, 998 e 1.010. 

3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 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 (Edição em Português); páginas 68, 123, 127, 

128, 129, 131, 154, 186, 338 a 357. 

 

N. C. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19454 

R E N D I Ç Ã O    À    V E R P O N  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A rendição à verpon é o ato ou efeito de a conscin lúcida admitir e aplicar 

teaticamente alguma verdade relativa de ponta, no âmbito do momento evolutivo pessoal, em 

qualquer dimensão existencial evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra render vem do idioma Latim Vulgar, rendere, de reddere, “de-

volver; entregar”. Surgiu no Século XIII. O termo rendição apareceu no Século XIV. O vocábulo 

verdade deriva do idioma Latim, veritas, “verdade; conformidade com o real”. Surgiu no Século 

XIII. O termo relativa procede também do idioma Latim, relativus, “relativo a”. Apareceu em 

1536. A palavra ponta provém igualmente do idioma Latim, puncta, “estocada; golpe de ponta”,  

e esta de pungere, “picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar”. Surgiu no Sé-

culo XIII. 

Sinonimologia: 1.  Aceitação da verpon. 2.  Admissão da  verpon. 3.  Adesão à verpon. 

4.  Irresistibilidade da verpon. 5.  Autovivência da verpon. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo rendição: au-

torrendição; heterorrendição; rendida; rendido; rendidura. 

Neologia. As 3 expressões compostas rendição à verpon, rendição à verpon básica  

e rendição à verpon avançada são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Rendição ao absurdo. 2.  Capitulação à lavagem cerebral. 3.  Rejei-

ção da verpon. 4.  Fuga à verpon. 5.  Rendição servil. 

Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade heurístico; o finding; a glasnost; o strong 

profile intelectual; o Neopensenarium; o Verponarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da racionalização máxima. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das verpons; o materpensene atrator de neover-

pons; a materpensenidade fertilizante das neoverpons; o lateropensene centrífugo; os genopense-

nes; a genopensenidade; o abertismo autopensênico às constantes renovações neoverponológicas; 

os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a reformulação autopensênica 

pós-acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

 

Fatologia: a rendição à verpon; a força irresistível dos fatos e parafatos; a autorrendição 

servil à opinião pública; a rendição patológica do cérebro ao cerebelo na psicomotricidade da pes-

soa riscomaníaca; a rendição racional às realidades do Cosmos; a rendição voluntária da conscin 

lúcida à força racional irrefutável do fato ou parafato comprovado por si mesma; a autopersuasão 

diante da neorrealidade patente; o ato de dar-se por vencido perante as evidências; o ato de abrir 

a guarda mentalsomática ao neoconceito inusitado; o ato de baixar as defesas egoicas ao admitir 

os equívocos do retroposicionamento; o ato de romper com os apriorismos anacrônicos remanes-

centes; o preço da rendição à verpon; o autultimato à recin; a rendição completa à verpon  

na maxidissidência; a rendição falsa à verpon na minidissidência; a rendição condicional à verpon 

perdurando até à neoexpansão da autocompreensibilidade sobre as realidades. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a neoverpon sendo miniamostra do conteúdo da Central Extrafísica 

da Verdade (CEV); a rendição inteligente ao fluxo do Cosmos. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autautoridade moral; o sinergismo 

neoverpon–neopadrão evolutivo; o sinergismo teática-verbação. 

Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os 

princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio fi-

losófico universalista do máximo bem-estar para o número máximo de consciências; o princípio 

da evolução permanente; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio 

do posicionamento pessoal; o princípio de contra fatos e parafatos não haver argumentos nem 

parargumentos; o princípio da irresistibilidade da lógica cosmoética atuante nas consciências 

lúcidas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) estabelecendo as fronteiras assis-

tenciais tacon-tares. 

Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta; a teoria do paradigma cons-

ciencial. 

Tecnologia: 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 do debate democrático. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório 

conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; 

o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium;  

o laboratório conscienciológico da Paraeducação; a exposição cosmoética do próprio labcon;  

o laboratório conscienciológico do Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Parapeda-

gogos; 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 mundi-

vidências; os efeitos autesclarecedores do exercício da tares; os efeitos da rendição à verpon na 

intraconsciencialidade. 

Neossinapsologia: as múltiplas consequências neossinápticas das neoverpons; as neos-

sinapses autevolutivas promotoras de desassédios mentaissomáticos; as palavras-chave provo-

cando a recaptura de parassinapses intermissivas; a formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo espiralar da geração de neoverpons; o ciclo argumentação-refuta-

ção; o ciclo autexperimentação-consensos. 

Enumerologia: o enfraquecimento da argumentação perante o irrefutável; a anulação da 

hipótese perante o inquestionável; o descarte da premissa perante o indubitável; a renúncia às au-

tocertezas perante o incontestável; a cessação do debate perante o indiscutível; a desconstrução da 

autoconvicção perante o irrecusável; a reestruturação do raciocínio perante o inegável. 

Binomiologia: o binômio progressista neoverpons-neocons; o binômio neoverpons-pa-

raverpons; o binômio discernir antes–auxiliar depois; o binômio admiração-discordância. 

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 força centrífuga de atração–força centrípeta de rendição à verpon. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoi-

deia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–ra-

cionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo 

de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo compléxis-maximoréxis-euforex. 

Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinô-
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mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio (aliteração) constructo-conceito- 

-cognição; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia original– 

–experimentação–síntese; os neoembasamentos filosóficos do trinômio universalismo-megafra-

ternismo-Cosmoética; os neovalores existenciais do trinômio multidimensionalidade-multiexis-

tencialidade-cosmoeticidade; as neocompetências priorizadas do trinômio comunicabilidade-inte-

lectualidade-paraperceptibilidade. 

Polinomiologia: o polinômio palestra-artigo-curso-livro; o polinômio neopensenes-neo-

verpons-neoperspectivas-neoteorias. 

Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / ver-

dade absoluta; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo 

abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo afetividade esclarece-

dora / afetividade demagógica; o antagonismo informação dosificada pró-assistido / informação 

dosificada pró-assistente; o antagonismo omissão superavitária (omissuper) / omissão deficitá-

ria; o antagonismo rendição à verpon / rendição servil ao dogmatismo; o antagonismo rendição 

ponderada / sujeição irrefletida; o antagonismo rendição racional, autocrítica, refletida, corajo-

sa / rendição emocional, acrítica, impulsiva, covarde; o antagonismo rendição à realidade inso-

fismável / teimosia intelectual; o antagonismo informar despretensiosamente / compelir o oposi-

tor à rendição. 

Paradoxologia: o paradoxo contrafluxo da Socin Patológica–fluxo cósmico; o paradoxo 

da verpon mais de ponta problemática por ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial evolutivo aplicada à captação fide-

digna das realidades do Cosmos. 

Filiologia: a raciocinofilia; a neofilia; a criticofilia; a pesquisofilia; a debatofilia;  

a cognofilia; a verponofilia. 

Mitologia: a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos. 

Holotecologia: a heuristicoteca; a criativoteca; a neologisticoteca; a mentalsomatoteca; 

a intelectoteca; a sincronoteca; a verponoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Verponologia; a Pesquisologia; a Auto-

criticologia; a Criteriologia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Prioro-

logia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens verus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens 

verponologus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens holo-

pensenocreator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens pro-

gressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: rendição à verpon básica = a adesão teórica e prática da conscin lúcida  

à vivência da verdade relativa de ponta do estado vibracional; rendição à verpon avançada =  

a adesão teórica e prática da conscin lúcida à vivência da verdade relativa de ponta da condição 

da autodesperticidade. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Holexperimentologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a rendição à verpon, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Defesa  da  verpon:  Autopriorologia;  Homeostático. 

04.  Efeito  da  verpon:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Megaverpon:  Verponologia;  Homeostático. 

06.  Neoverponidade:  Neoverponologia;  Homeostático. 

07.  Preço  da  verpon:  Verponologia;  Homeostático. 

08.  Rede  interativa  de  verpons:  Verponologia;  Homeostático. 

09.  Veracidade  autoverificável:  Verponologia;  Homeostático. 

10.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

11.  Verpon:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Verponarium:  Verponologia;  Homeostático. 

13.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Verponogenia:  Neoverponologia;  Homeostático. 

15.  Verpon  paratecnológica:  Paratecnologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  RENDIÇÃO  ÀS  VERDADES  RELATIVAS  

DE  PONTA  AVANÇADAS  INDICA,  INVARIAVELMENTE, 
A  ULTRAPASSAGEM  DE  ALGUM  GARGALO  DE  ELEVA- 
DA  EXPRESSÃO  AUTEVOLUTIVA  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já listou as verpons conscienciológicas admiti-

das por você? Quais são os próximos gargalos evolutivos à frente? 
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R E N D I M E N T O    C O N S C I E N C I A L  
( P R O E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O rendimento consciencial é o benefício evolutivo, proexológico, mental-

somático, energético e cosmoético, obtido pela disposição e qualidade das ações interassistenciais 

da consciência, intra ou extrafísica, contrário à lógica intrafisicalista do rendimento, lucro ou van-

tagem material. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra render procede do idioma Latim Vulgar, rendere, derivada de 

reddere, “devolver; entregar”. Apareceu no Século XIII. O termo rendimento surgiu no Século 

XVI. O vocábulo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de al-

guma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo 

conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Lucro consciencial. 2.  Ganho consciencial. 3.  Vantagem conscien-

cial. 4.  Conquista intraconsciencial. 

Neologia. As duas expressões compostas minirrendimento consciencial e maxirrendi-

mento consciencial são neologismos técnicos da Proexologia. 

Antonimologia: 1.  Prejuízo evolutivo. 2.  Perda consciencial. 3.  Desvantagem intra-

consciencial. 4.  Ganho primário. 5.  Lucro intrafísico. 

Estrangeirismologia: o upgrade consciencial; a melhora da performance multidimen-

sional; a efficiency evolutiva; o return consciencial; o jump evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à programação existencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: Recin: rendimento 

consciencial. 

Citaciologia: – O lucro de nosso estudo é termos com ele nos tornado melhores e mais 

sensatos (Michel de Montaigne, 1533–1592). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene cosmoético advindo do rendimento consciencial; o holo-

pensene pessoal carregado no pen; os proexopensenes; a proexopensenidade; as associações pen-

sênicas; a amplitude das mudanças do holopensene com a retomada de tarefas; a ortopensenidade 

definindo a consecução da proéxis; a autopensenização focada na interassistencialidade; a autos-

superação da pressão holopensênica; a busca contínua da ortopensenidade pessoal; os prioropen-

senes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o rendimento consciencial; a recuperação de cons; os resultados dos autes- 

forços na interassistencialidade; as consequências e conquistas do empenho evolutivo; a recicla-

gem intraconsciencial contínua; a disposição interassistencial; a coragem para enfrentar as adver-

sidades; o ato de abrir mão de rendimento material para a obtenção de maior rendimento cons-

ciencial; o megafoco na consecução da proéxis; a meta proexológica; a superação do travão cons-

ciencial; a viragem da mesa; o acidente trágico renovador; a aceleração nas realizações proexoló-

gicas; o ganho de autoconfiança nas ações evolutivas; o mérito do rendimento consciencial tradu-

zido na moréxis; o autodestravamento potencializando trafores; a oposição da lógica intrafisicalis-

ta; o investimento, intrafisicamente sem retorno para a maioria da Socin Intrafisicalista-Materia-

lista, em Curso de Conscienciologia; a reciclagem nos cursos de Conscienciologia; as crises de 

crescimento proporcionando ganhos pessoais; a docência conscienciológica; a escrita de artigo ou 

verbete; a escrita de megagescon. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o Curso Intermis- 

sivo (CI) pré-ressomático; o domínio das energias conscienciais (ECs), a partir do EV; a maximi-

zação da interassistencialidade multidimensional; a inteligência evolutiva (IE); o alinhamento ao 

fluxo do Cosmos; a experiência de quase-morte (EQM); a projeção consciente vexaminosa; o ex-

trapolacionismo parapsíquico vivenciado nos Cursos de Conscienciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo movimentação da conta-corrente cármica–rendimento 

consciencial; o sinergismo interassistência–rendimento consciencial; o sinergismo da sincronici-

dade multidimensional; o autoinvestimento no sinergismo autopesquisas-heteropesquisas; o si-

nergismo coragem evolutiva–renúncias intrafísicas–rendimento consciencial; o sinergismo da re-

lação ganha-ganha; o sinergismo dos resultados cosmoéticos; o sinergismo Cosmoética–rentabi-

lidade evolutiva; o sinergismo reflexão-mudança. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal 

na tomada de decisão; o princípio da programação existencial; o princípio de contra fatos não 

haverem argumentos; o princípio do investimento dos aportes na interassistência; o princípio 

pessoal de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio da máxima atenção às opor-

tunidades evolutivas; o princípio do megafoco pessoal na aplicação de recursos; o princípio do 

ressarcimento evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) orientando o investimento a favor 

do rendimento consciencial. 

Teoriologia: a teoria da inversão existencial; a teoria da recéxis; a teoria da reciclagem 

intraconsciencial; a teoria e a prática da retomada de tarefa; a teoria e a prática do autor na es-

crita conscienciológica; a teoria e a prática do conscienciograma; a teoria da vida humana atual 

valer 15 vidas humanas pregressas; a teoria da cláusula da desperticidade presente na proéxis 

da conscin não desperta. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a prática diária da tenepes;  

a técnica da tares; a técnica da docência conscienciológica; a técnica do voluntariado da tares;  

a técnica de adiar ganhos imediatos em prol de lucros evolutivos; a técnica da leitura diária;  

a técnica da autorreflexão de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a dedicação ao trabalho voluntário 

resultando rendimento evolutivo; o cuidado e atenção para se evitar a queda de rendimento no 

trabalho voluntário; o investimento na recin qualificando o voluntariado; o trabalho voluntário 

levado a sério; o voluntariado conscienciológico potencializador da proéxis; o voluntário itine-

rante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien- 

ciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório 

conscienciológico da interassistência; o laboratório conscienciológico da Priorologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Invexologia;  

o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito do autodiscernimento proexológico no rendimento consciencial;  

a força da mudança gerando efeitos interassistenciais; a lei de causa e efeito; o efeito evolutivo da 

coragem dinamizando oportunidades interassistenciais; o efeito do investimento na recin; o efeito 

da autorreflexão na reciclagem intraconsciencial; o efeito das escolhas pessoais na vida huma-

na; o efeito do Curso Intermissivo pré-ressomático maximizando o rendimento evolutivo; o efeito 

do posicionamento pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da autovivência da proéxis influ- 

enciando na definição das prioridades; as neossinapses adquiridas e recuperadas pelas ideias 

inatas do Curso Intermissivo pré-ressomático; a formação de neossinapses favorecida pelo auto-

investimento em reciclagens evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo investimento interassistencial–rendimento consciencial; o ciclo da 

produtividade máxima; o ciclo autorreciclagem–autorrendimento evolutivo; o ciclo crise-cresci-
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mento-rendimento-evolução; o ciclo ex-assistido–neoassistente; o ciclo leitura-reflexão-escrita;  

o ciclo inspiração–transpiração–rendimento consciencial; o ciclo recebimento-retribuição. 

Enumerologia: o rendimento intrafísico; o rendimento da tacon; o rendimento da tares;  

o rendimento energético-parapsíquico; o rendimento sinérgico multidimensional; o rendimento 

proexológico mentalsomático; o rendimento pró-liderança interassistencial. 

Binomiologia: o binômio despesa–rendimento consciencial; o binômio investimento-re-

cebimento; o binômio aprimorar autocompetências–incrementar autorrendimentos; o binômio 

qualidade-rendimento; o binômio trabalho em equipe–evolução. 

Interaciologia: a interação automotivação cosmoética–rendimento evolutivo maior;  

a interação esforço pessoal–rendimento consciencial; a interação investimentos proexológicos– 

–dividendos evolutivos; a interação custo–benefício interassistencial; a interação autodesempe-

nho proexológico–Curso Intermissivo pré-ressomático; a interação doentia dinheiro-poder. 

Crescendologia: o crescendo miniconquistas-maxiconquista; o crescendo deficit-ressar- 

cimento-moratória; o crescendo atenção-ação-resultado; o crescendo no valor dado a cada mi-

nuto existencial; o crescendo planejamento extrafísico–realizações multidimensionais–rendimen-

to consciencial; o crescendo superação intraconsciencial–capacidade interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio aportes-retribuição-rendimento; o trinômio investimento em 

recursos conscienciais–aplicação cosmoética–rendimento evolutivo; os ganhos evolutivos do me-

gafoco no trinômio universalismo-maxifraternismo-Cosmoética; o trinômio motivação-trabalho- 

-lazer; o trinômio autodisponibilidade-oportunidade-realização; o trinômio tares–desassédio– 

–rendimento consciencial; o trinômio aqui-agora-já. 

Polinomiologia: o polinômio investimento–autopesquisa–interassistência–rendimento 

consciencial; o polinômio gratidão-reconhecimento-retribuição-satisfação; o polinômio plane-

jar-executar-aprender-retribuir; o polinômio forças-fraquezas-oportunidades-ameaças; o polinô-

mio Curso Intermissivo pré-ressomático–proéxis–consecução–rendimento evolutivo; o polinômio 

estudo-trabalho-carreira-proéxis; o polinômio metas de curto prazo–minirrendimentos–metas de 

longo prazo–maxirrendimentos; o polinômio hoje-aqui-agora-já. 

Antagonismologia: o antagonismo rendimento consciencial / rendimento material;  

o antagonismo aproveitamento / desperdício; o antagonismo ação / reação; o antagonismo ga-

nho evolutivo cosmoético / gersismo; o antagonismo ganhos / perdas; o antagonismo lei do 

maior esforço evolutivo / princípio lúdico do prazer; o antagonismo leitura reflexiva / leitura 

superficial; o antagonismo produtividade / ociosidade; o antagonismo planejamento / realização. 

Paradoxologia: a condição paradoxal de quem se contenta com o pouco material efê-

mero para alcançar o muito consciencial permanente; o paradoxo da conquista intrafísica se 

configurar em débito evolutivo; o paradoxo ganhos intrafísicos imediatos–perdas evolutivas du-

radouras; o paradoxo do prejuízo financeiro poder refletir em rendimento consciencial; o para-

doxo do assediador poder ensinar. 

Politicologia: a proexocracia; a autodiscernimentocracia; a cosmoeticracia; a democra-

cia; a assistenciocracia; a autopesquisocracia; a lucidocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na consecução da proéxis; a lei da ação e reação; 

a lei da interassistencialidade da proéxis; as leis do Cosmos aplicadas às oportunidades evolu-

tivas. 

Maniologia: a profilaxia da egomania; a reciclagem da patomania. 

Mitologia: o mito da autevolução sem autesforço; a queda dos mitos milenares por meio 

das autopesquisas; a queda do mito da existência de atos sem consequências; o mito da escrita de 

livro ser algo inalcançável; os mitos geradores do medo; os mitos ilusórios da intrafisicalidade. 

Holotecologia: a proexoteca; a assistencioteca; a lucidoteca; a cosmoeticoteca; a cos-

movisioteca; a evolucioteca; a discernimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Proexologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Cosmoeti-

cologia; a Discernimentologia; a Interassistenciologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Au-

topesquisologia; a Autorganizaciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a pessoa corajosa; a conscin decisora; a conscin consciente das oportunidades evolutivas;  

a conscin lúcida quanto às próprias potencialidades; a conscin atilada; a conscin pesquisadora;  

a conscin escritora. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o vo- 

luntário; o docente; o agente retrocognitor; o pesquisador; o cognopolita; o verbetógrafo; o du-

plista; o proexista; o escritor; o tenepessista; o ofiexista; o conscienciólogo; o tocador de obra;  

o autodecisor; o homem de ação; o completista; o moratorista. 

 

Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a vo-

luntária; a docente; a agente retrocognitora; a pesquisadora; a cognopolita; a verbetógrafa; a du-

plista; a proexista; a escritora; a tenepessista; a ofiexista; a consciencióloga; a tocadora de obra;  

a autodecisora; a mulher de ação; a completista; a moratorista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens renditor; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapi-

ens interassistens; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens efficax;  

o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapi-

ens proexologus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrendimento consciencial = a escrita de verbete da Enciclopédia da 

Conscienciologia; maxirrendimento consciencial = a escrita da megagescon. 

 

Culturologia: a cultura da recin; a cultura proexológica; a cultura da evitação dos des-

perdícios; a cultura da autopesquisa; a cultura da evolução consciencial lúcida; a cultura da de-

cisão evolutiva; a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura da megapriorização. 

 

Recursos. Eis, sob a ótica da Proexologia, em ordem alfabética, 11 recursos geradores 

de maior rendimento consciencial: 

01.  Autorado: a escrita de artigos, verbetes, livros e megagescon. 

02.  Autorganização: a autogestão evolutiva da vida humana. 

03.  Cognópolis: a vivência em Cognópolis. 

04.  Consciencioterapia: a terapia sob o enfoque do paradigma consciencial auxiliando 

na autossuperação dos gargalos impeditivos do rendimento consciencial. 

05.  Cosmoética: a definição ou atualização do código pessoal de Cosmoética. 

06.  Cursos: o Curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 e 2 (ECP1 e ECP2; 

IIPC); o Curso Balanço Existencial (APEX); o Curso Conscin-Cobaia (CONSCIUS). 

07.  Docência: o investimento na docência e itinerância conscienciológicas. 

08.  Laboratórios: os experimentos nos laboratórios conscienciológicos do CEAEC. 

09.  Priorização: o estabelecimento das prioridades essenciais; o megafoco; as metas 

proexológicas. 

10.  Reciclagem: a reavaliação e reciclagem dos traços conscienciais, notadamente dos 

trafares incidentes nos resultados falhos. 

11.  Voluntariado: o investimento no trabalho voluntário em IC. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o rendimento consciencial, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

06.  Autorrendimento  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Bússola  intraconsciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Ganho  evolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

 

O  MINI  OU  MAXIRRENDIMENTO  CONSCIENCIAL  É  ÊXITO  

PAUTADO  NAS  POTENCIALIDADES  DA  CONSCIÊNCIA,  
EVIDENCIADAS  ATRAVÉS  DA  PRÁTICA  DA  TARES  GRA-
TUITA,  CONTRARIANDO  A  LÓGICA  INTRAFISICALISTA. 

 

Questionologia. Você, leitora ou leitor, sabe tirar proveito das oportunidades evolutivas? 

Quanto ao comportamento pessoal, denuncia investimentos pró-rendimento consciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Boyer, Luc; & Bureau, Romain; 600 Citações para Enriquecer um Discurso, um Relatório ou Alimentar  

a Reflexão Pessoal (600 Citations pour Réfléchir avant  ’agir  e Socrate à Camus); revisores Marco Antônio de 

Carvalho; & Telma Gonçalves Dias; trad. Marina Appenzeller; 174 p.; 8 caps.; 16 ilus.; 2 notas; 21 x 14 cm; br.; Nobel; 

São Paulo, SP; 1996; página 52. 

 

F. F. C. 
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R E N Ú N C I A    CO S M O É T I C A  
( A N T I C O N F L I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A renúncia cosmoética é o ato, a ação, o movimento de cessão das retrodi-

retrizes, das retroconcepções ou das requisições de supostos direitos e reivindicações pessoais, de 

caráter egoico ou interprisioneiro, em prol de retificações, de reconciliações, da autevolução inter-

assistencial e da busca pela anticonflitividade consciencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra renúncia deriva do idioma Latim, renunciare, “anunciar; decla-

rar; proclamar; não aceitar o convite; largar; renunciar; ponderar; refletir”. Surgiu no Século 

XVII. O vocábulo cosmos provém do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; uni-

verso”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede do mesmo idioma Grego, 

kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo ética vem do idioma Latim, 

ethica, “Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthi-

kós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Renúncia evolutiva. 2.  Desistência cosmoética. 3.  Renunciação in-

terassistencial. 4.  Concessão cosmoética interassistencial. 5.  Desapego altruístico. 

Neologia. As 3 expressões compostas renúncia cosmoética, renúncia cosmoética tácita  

e renúncia cosmoética expressa são neologismos técnicos da Anticonflitologia. 

Antonimologia: 1.  Interprisão grupocármica. 2.  Despriorização evolutiva. 3.  Minidis-

sidência. 4.  Acumpliciamento anticosmoético. 5.  Apego egoico. 

Estrangeirismologia: a renúncia cosmoética levando ao upgrade evolutivo; o Tertulia-

rium enquanto oportunidade de exposição das renúncias pessoais aos ensinamentos pretéritos, 

atualmente, incoerentes; o desprendimento do modus operandi patológico; a desistência ao ataque 

pessoal utilizado estrategicamente no passado através do argumentum ad hominem; a deserção ao 

status quo; a inteligência de renunciar aos erros as soon as possible (ASAP). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cosmovisão da abnegação evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; a retilinearidade pensênica; os 

cosmopensenes; a cosmopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os benignopensenes;  

a benignopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenida-

de; os contrapensenes; a contrapensenidade; as energias gravitantes da patopensenidade sinalizan-

do ausência de renúncia ao próprio egão; as renúncias cosmoéticas enquanto reflexo da autopen-

senidade sadia; as abdicações positivas levando ao holopensene da pacificação íntima, refratário 

aos embates interconscienciais; o autodesassédio levando aos autopensenes inegoicos. 

 

Fatologia: a renúncia cosmoética; a observação da presença da irresistibilidade às ideias 

mais evoluídas na abdicação das opiniões pessoais; a abjuração de ensinamentos passados a partir 

da docência tarística; a declinação às bajulações e às honrarias na opção pela assistência altruís-

tica; o renunciamento evolutivo de direitos intrafísicos adquiridos; a desambição intrafísica da 

conscin com inteligência evolutiva (IE) no desprendimento ao poder temporal; a rejeição pessoal 

à doação financeira com fins manipuladores; a renúncia ética pessoal; a renúncia ética grupal; as 

autodemissões profissionais evitando os acumpliciamentos anticosmoéticos; a evitação de ações 

interprisioneiras pela conscin recicladora ao abrir mão do porão consciencial; a aplicação da téc-

nica da invéxis exemplificando renúncias qualificadas antes da maturidade biológica; as conces-

sões cosmoéticas necessárias na construção da dupla evolutiva; o desprendimento cosmoético das 

vontades pessoais na assistência à(ao) parceira(o) evolutiva(o); a abdicação da cobrança pela 
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conscin vítima a partir da compreensão da conscin devedora; a desistência dos conflitos inter-

conscienciais; a evitação possível das futuras frustrações; o desprezo aos caprichos pessoais; a re-

nunciação aos erros pessoais; o ato de abdicar dos trafares; a autodisponibilidade pessoal de pa-

gar o preço necessário às autossuperações pessoais; o impacto da atualização dos valores e prin-

cípios na facilitação da abdicação de retrocondutas; o desapego aos conflitos íntimos; as renúnci-

as cosmoéticas em prol da autoimunidade consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a deserção à vida 

sem objetivos evolutivos da consciência candidata ao Curso Intermissivo (CI); a cessão dos con-

flitos do passado na vivência do encaminhamento assistencial dos assediadores pessoais; as pa-

raacareações desmilinguindo os pseudodireitos guardados há séculos; as desistências egoicas 

qualificando a tenepes; a autodisponibilização holossomática interassistencial; o desapego sem 

sofrimento, a cada ressoma, ao gênero somático, denotando anticonflitividade evolutiva e cos-

movisão interassistencial; a ausência patológica de renúncia à genética pessoal pelo antepassado 

de si mesmo; a desistência à cegueira parapsíquica através da implementação da sinalética para-

psíquica e energética pessoal; o desprendimento sadio à Fisiologia no descarte do soma a cada 

dessoma; a renúncia ao corpo emocional pela Consciex Livre (CL). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos megaatributos conscienciais qualificando as renún-

cias evolutivas. 

Principiologia: o princípio  o “isso não é para mim”; o princípio  o “se algo não  

é bom, não a ianta fazer maquilagem”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio 

da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio da economia de males; a vivência do 

princípio da descrença rechaçando o dogmatismo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) 

na vivência de neodescobertas; o princípio dinâmico da evolução; o princípio cosmoético de ob-

jetivar e atuar pelo melhor para todas as consciências. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) nos renunciamentos pessoais;  

o código duplista de Cosmoética (CDC) nos renunciamentos entre os duplistas; o código grupal 

de Cosmoética (CGC) nos renunciamentos grupais. 

Teoriologia: a teoria do Serenão exemplificando a renúncia cosmoética à exposição 

pessoal; a experimentação da teoria do corpo objetivo levando à renegação do paradigma mecani-

cista. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia auxiliando na renúncia aos pontos cegos pesso-

ais; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da desassim; a técnica do dedo médio na sonda-

gem das energias do cardiochacra; a técnica do arco voltaico craniochacral na terapêutica das 

energias gravitantes e patológicas; as técnicas de autodesassédio; a técnica da Impactoterapia 

Cosmoética na desconstrução cosmoética; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica neofí-

lica de colocar em dúvida as próprias convicções. 

Voluntariologia: o exemplo do voluntariado conscienciológico sem remuneração finan-

ceira. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de cosmoconsciência (Cosmocons-

cientiarium); o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico 

da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório cons-

cienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cons-

cienciometrologia. 

Efeitologia: o efeito da renúncia cosmoética na força presencial; o efeito do heteroper-

doamento na libertação de traumas do passado; o efeito inteligente da desconsideração às 

reivindicações pessoais nas reconciliações grupocármicas; o efeito da abjuração evolutiva na 

maxidissidência; o efeito da renúncia às autovitimizações, levando à assunção da responsabilida-
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de pessoal nos autodesassédios; o efeito negativo da teimosia; o efeito da refutação aos precon-

ceitos pessoais e acepção de pessoas na aquisição do Universalismo. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da experimentação das verdades relativas 

de ponta, em detrimento do desprendimento às retroideias e às crenças pessoais; a abertura às 

neossinapses fraternas a partir da renúncia às magoas pessoais. 

Ciclologia: a quebra do ciclo vítima-algoz. 

Binomiologia: o binômio heteroperdão–concessões cosmoéticas; o binômio intoxicação 

energética–cardiochacra bloqueado na falta de desprendimento aos conflitos; o binômio autossa-

crifício sadio–Cosmoética; o binômio evolutivo rejeição de hábitos anacrônicos–rejeição de pra-

zeres nocivos; o binômio desapego às amizades ociosas–cultivo das amizades evolutivas; a falta 

de lisura no binômio renúncia política–engodo político; o binômio saída da zona de conforto–saí-

da da inércia consciencial; as cessões pessoais favorecendo o binômio trabalho grupal–consenso 

grupal. 

Interaciologia: a interação pacificação íntima–anticonflitividade pessoal; a interação 

renúncia cosmoética–amortização evolutiva; a interação abnegação-altruísmo; a interação rene-

gação da mitificação mística–autoparapsiquimo lúcido; a interação nível de consciencialidade– 

–renúncia cosmoética; a interação abdicação cosmoética–antiacumpliciamento nosográfico;  

a interação omissão terapêutica–evitação da iatrogenia; a importância do autodiscernimento na 

interação evitação informacional–evitação do estupro evolutivo. 

Trinomiologia: o trinômio mágoas–ressentimentos–ausência de renúncia inegoica;  

o trinômio autovitimização–fixação emocional–autassédio perpetuando as interprisões; o trinô-

mio autocrítica-autocosmoética-autodesassédio; o trinômio deserção do domicílio familiar–recé-

xis–recin; o trinômio abertismo consciencial–captação de neoideias–experimentação de neover-

pons; as cessões evolutivas facilitando o acesso ao trinômio CEE-CEF-CEV; as reciclagens ne-

cessárias para desapego ao trinômio orgulho-preconceito-egoísmo. 

Antagonismologia: o antagonismo abdicação cosmoética / submissão anticosmoética;  

o antagonismo autoperdoamento / heteroperdoamento; o antagonismo concessão de pequenos 

defeitos somáticos / transtorno dismórfico corporal; o antagonismo renunciação cosmoética / re-

nunciação pela defesa do egão; o antagonismo renunciamento altruístico / renunciamento egoi-

co; o antagonismo renúncia pública / renúncia privada; o antagonismo minidissidente / maxidis-

sidente. 

Paradoxologia: o paradoxo da renúncia do próprio ego ser favorecedor, primeiramen-

te, à própria consciência; o paradoxo da necessidade de autodomínio em determinado assunto 

para renunciar evolutivamente ao mesmo. 

Politicologia: a má política de deixar como está para ver como fica; as políticas reedu-

cativas da tares; a assistenciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia; as políticas anticonflitivas; 

a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a renúncia à lei de talião; a soberania das leis cósmicas; as leis do Paradi-

reito; a lei da causação cosmoética; as leis evolutivas; a lei da inseparabilidade grupocármica; 

as leis possibilitando a opção da vítima pelo não oferecimento da queixa contra o agressor. 

Sindromologia: a ausência de desapego às escolhas erradas na síndrome da ectopia 

afetiva (SEA); a síndrome da apriorismose; a síndrome do justiceiro; a síndrome da Gabriela;  

a síndrome da interiorose; a síndrome do ansiosismo presente nos conflitos íntimos. 

Maniologia: a nostomania. 

Mitologia: a rejeição aos mitos através da iconoclastia. 

Holotecologia: a criticoteca; a abjuroteca; a conflitoteca; a dissidencioteca; a erroteca;  

a heuristicoteca; a pacificoteca; a reeducacioteca; a egoteca; a homeostaticoteca. 

Interdisciplinologia: a Anticonflitologia; a Priorologia; a Interprisiologia; a Cuidadolo-

gia; a Duplocarmologia; a Evitaciologia; a Liberofiliologia; a Evoluciologia; a Interassistenciolo-

gia; a Cosmoeticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuli-

ano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens 

convictus; o Homo sapiens flexibilis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intermissivus;  

o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens pacificus; o Ho-

mo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: renúncia cosmoética tácita = o desapego aos hábitos patológicos pretéri-

tos observado, implicitamente, nas mudanças do comportamento pessoal; renúncia cosmoética ex-

pressa = a cessão dos direitos autorais registrada na gescon pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da doação; a cultura do heteroperdão e do autoimperdoamento; 

a cultura da priorização evolutiva; a cultura da interassistencialidade. 

 

Holossomatologia. De acordo com a Autodiscernimentologia, há possibilidades de re-

núncias cosmoéticas a serem feitas, exemplificadas a seguir, na ordem lógica, de acordo com cada 

veículo de manifestação consciencial: 

1.  Soma: à obesidade; às ações antifisiológicas; à alimentação nociva; ao sedentarismo; 

ao descuido com a própria higiene. 

2.  Energossoma: aos bagulhos energéticos; à displicência pessoal com o EV; à ausência 

do hábito de ausculta energética; à falta de cuidados com as energias gravitantes pessoais e do 

ambiente; à intoxicação energética. 

3.  Psicossoma: à irritabilidade; ao emocionalismo; às paixonites; ao hedonismo; à emo-

ção fixa patológica. 

4.  Mentalsoma: aos caprichos mentaissomáticos; aos bagulhos mentaissomáticos; às la-

vagens cerebrais; aos monoideísmos patológicos; ao bradipsiquismo. 

 

Enganologia. Apesar da possibilidade da abdicação de determinado direito intrafísico, 

dependendo das circunstâncias do momento avaliado, ser capaz de levar à exemplificação de li-

sura pela consciência, observam-se infindáveis renunciações com base na tentativa da defesa 
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indefensável pessoal, conduzindo à interprisão grupal. Pela Conscienciometria, há de se analisar 

pelo menos 6 trafares, inseridos na ordem alfabética, norteadores de renunciamentos, anticosmoé-

ticos, ao poder: 

1.  Artimanha. 

2.  Covardia. 

3.  Irresponsabilidade. 

4.  Manipulação. 

5.  Orgulho. 

6.  Vaidade. 

 

Contraponto. Por outro lado, as renegações pessoais cosmoéticas podem ser encontra-

das a partir das vivências conscienciais lúcidas. Pelo paradigma consciencial, eis, por exemplo, na 

ordem alfabética, 10 verpons a serem experimentadas pela conscin interessada, a fim de realizar 

renúncias evolutivas: 

01.  Acepipe. 

02.  Descensão cosmoética. 

03.  Maxidissidência ideológica. 

04.  Nulificação da infância. 

05.  Princípio da descrença. 

06.  Reciclagem prazerosa. 

07.  Técnica da dupla evolutiva. 

08.  Técnica da invéxis. 

09.  Tenepes. 

10.  Vínculo consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a renúncia cosmoética, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Antiutilitário:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

04.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

05.  Autoincorruptibilidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

07.  Autovendagem:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Catarse  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

09.  Centrifugação  do  egão:  Egologia;  Homeostático. 

10.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

11.  Gratuidade  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Irrenunciabilidade:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Relevalidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

A  EVOLUÇÃO  BASEIA-SE  NAS  RENÚNCIAS  COSMOÉ- 
TICAS.  O  ATILAMENTO  DA  CONSCIN  INTERMISSIVIS- 
TA  EM  ABDICAR  DOS  BAGULHOS  AUTOPENSÊNICOS 
DIRECIONA  O  CAMINHO  PARA  A  DESPERTICIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, conscin intermissivista, já desprezou oportunida-

des pessoais de abrir mão de condições anticosmoéticas? Houve perda evolutiva com isso? Ainda 

há conflitos pessoais, na atualidade, envolvendo a questão? 

 
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 336, 352 e 941. 

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; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 316, 318, 513, 

515, 538, 566, 572, 574, 578, 632 e 726. 

 

A. C. G. 
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R E O R G A N I Z A Ç Ã O    C O G N I T I V A  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A reorganização cognitiva é o ato de a consciência autorreeducar-se, reci-

clando os constructos mentais distorcidos e disfuncionais – utilizados por séculos ou milênios  

– substituindo-os por esquemas cognitivos implementadores de neopensenidade evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O termo organização procede do idioma Francês, organi-

ser, e este do idioma Latim Medieval, organizare, de organum, “orgão; dispor de tal forma, a tor-

nar apto à vida; dotar de estrutura”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo cognitivo deriva também 

do idioma Latim, cognitum, supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender  

a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Reorganização de constructos cognitivos. 2.  Reestruturação cogniti-

va. 3.  Reciclagem de retrocrenças. 4.  Modificação de esquemas cognitivos. 5.  Reeducação de 

padrões cognitivos. 6.  Reconstrução de antigos modelos mentais. 7.  Remodelamento de esque-

mas cognitivos. 

Neologia. As duas expressões compostas reorganização cognitiva periférica e reorgani-

zação cognitiva nuclear são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Manutenção de retroesquemas mentais. 2.  Conservação de crenças 

deturpadas. 3.  Retroalimentação de esquemas mentais distorcidos. 4.  Preservação de antigos mo-

delos mentais equivocados. 5.  Manutenção de padrões cognitivos ectópicos. 6.  Modelagem de 

constructos mentais aprioristas. 

Estrangeirismologia: o modus ratiocinandi aberto; a raison distorcida da conscin auto-

corrupta; a glasnost pensênica em relação aos modelos mentais; o feedback cirúrgico na correção 

cognitiva. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cognição evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autocogni-

ção é primordial. Cognição é conquista. Reorganização requer disciplina. Reeducação é tudo. 

Proverbiologia. Eis 1 provérbio latino relacionado ao tema: – Mens sana in corpore 

sano. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal reorganizado; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; as verpons originadas da modificação de pensenes entrópicos; a retiline-

aridade pensênica nas novas construções cognitivas; a mudança de padrão pensênico; a substitui-

ção de pensenes religiosos por neopensenes calcados no princípio da descrença (PD). 

 

Fatologia: a reorganização cognitiva; a autorreciclagem de pensamentos distópicos acu-

mulados em várias ressomas; a desconstrução de crenças cognitivas envelhecidas; a erradicação 

de autoconceitos ultrapassados fundamentados em tradições milenares; as mudanças de padrões 

mentais retrocognitivos; a extinção de parafissuras conscienciais; a dissolução dos nódulos holo-

mnemônicos; a extinção de autopensenes fanático-religiosos; a substituição de dogmas pelos 

conceitos conscienciológicos; a maxidissidência de ideias religiosas enceguecidas; a remissão das 

neuroses centenárias; a autoconsciencioterapia relativa a trafares milenares bolorentos; a auto-

conscienciometria aplicada aos trafores e trafares; a substituição de padrões mentais patológicos 

por hábitos salutares cognopolitanos; a frequência no Tertuliarium; a autoria de artigo parapeda-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

19470 

gógico e verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; a formação docente conscienciológica na 

Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA);  

a participação no Curso Conscin-Cobaia voluntária do Conscienciograma e em cursos da Asso-

ciação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); a vivência enquanto 

evoluciente na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); o aproveitamento das 

aulas ministradas nas minitertúlias; a autorreciclagem de ideias doentias, aprioristas e arcaicas;  

a substituição das ideias doentias por neoideias evolutivas; as informações de ponta; as verpons;  

o treinamento parapedagógico para as conscins intermissivistas; a automodelagem de esquemas 

mentais fortalecedores da proéxis; a alavancagem da proéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as intuições sobre 

a paramesologia; as lembranças da paraprocedência intermissiva (Curso Intermissivo, CI); o de-

senvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os aportes oferecidos pelos ampa-

radores extrafísicos; a autodesconstrução de conceitos originados em paravivências baratrosféri-

cas; a hiperacuidade cognitiva quanto às neorreflexões necessárias; o amparo dos superintenden-

tes extrafísicos; o preparo para a próxima dessoma e futura ressoma; as sincronicidades com  

o Curso Intermissivo; as vivências parapsíquicas no Tertuliarium; o preparo para realização de 

resgates extrafísicos; a responsabilidade interassistencial multidimensional; o aprendizado das 

técnicas de abordagens extrafísicas; a parassistência extrafísica; o embasamento de recursos proe-

xológicos para o amadurecimento da conscin pré-dessomática; a paraconstrução do neopadrão 

mental pró-evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo cérebro-paracérebro na retroalimentação de ideias reno-

vadoras e criativas; o sinergismo recéxis-recin proporcionando a libertação de cangas cognitivas 

arraigadas e anacrônicas. 

Principiologia: o princípio da descrença vivenciado na reorganização cognitiva; o prin-

cípio cosmoético auxiliando na quebra de conceitos mentais distorcidos e deformados; o princípio 

da autorreeducação cosmoética; o principio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; 

o princípio conscienciológico da cirurgia (até o osso) de padrões cognitivos entrópicos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); os códigos culturais apriorísticos necessitando de vivência cosmoética. 

Teoriologia: a teoria psicológica da dissonância cognitiva; a teoria psicológica dos me-

canismos de defesa do ego (MDEs); a teoria psicológica dos esquemas cognitivos. 

Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia alavancando o descondicionamento de esque-

mas mentais disfuncionais; as técnicas conscienciométricas desnudando a conscin equivocada;  

a técnica do desbloqueio de nódulos holomnemônicos; a técnica do arco voltaico atuando nos 

desbloqueios mentaissomáticos; a técnica da megaeuforização desobstruindo fissuras conscienci-

ais; as técnicas da Psicologia Cognitivo-Comportamental auxiliando na reestruturação cognitiva. 

Voluntariologia: o voluntariado no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); o voluntariado no Holociclo na condição de descondicionador mentalsomático de ide-

ias retrógadas, através da Interassistenciologia; o voluntariado na Holoteca evidenciando o inte-

resse pelas autopesquisas cognitivas, através do contato com os livros e pesquisadores; o volunta-

riado nos laboratórios conscienciológicos priorizando o acesso às orientações de amparadores 

técnicos em desbloqueios mentaissomáticos, no atendimento aos pesquisadores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Cogniciologia. 

Efeitologia: os efeitos das matrizes mentais distorcidas na autexpressão; os efeitos da 

coerência autopensênica na reestruturação da matriz mental sadia. 

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da Higiene Consciencial; as neossinap-

ses oriundas da reorganização cognitiva; as neossinapses surgidas dos lateropensenes esclarece-
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dores; a importância das neossinapses na quebra de padrões fixadores de traumas pretéritos;  

a autoconstrução de neossinapses pró-evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo dos pensamentos automáticos desencadeadores de esquemas cogniti-

vos distorcidos; o ciclo dos autocondicionamentos mentais; o ciclo das desconstruções de pensa-

mentos retrógrados; o ciclo das reflexões mentaissomáticas; o ciclo das neoverpons. 

Enumerologia: as matrizes mentais automiméticas; as matrizes mentais retrocognitivas; 

as matrizes mentais amalgamadas; as matrizes mentais distorcidas; as matrizes mentais ectópicas; 

as matrizes mentais seculares; as matrizes mentais neoverponológicas. 

Binomiologia: o binômio flexibilidade cognitiva–aquisição de neoverpons; o binômio 

admiração-discordância quanto à aceitação de povos, etnias e culturas diferentes; o binômio pre-

disposições genéticas–idiossincrasias culturais. 

Interaciologia: a interação crenças-costumes-tradições; a interação valores grupais– 

–normas–regras de conduta; a interação memória grupal–manifestação individual. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo matriz mental automimética–matriz mental pró- 

-evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio patológico preconceito-superstição-estigmatização; o trinô-

mio apriorismo-interiorose-idiossincrasias; o trinômio idiossincrasias culturais–identidade gru-

pal–sentimento de pertencimento. 

Polinomiologia: o polinômio das peculiaridades culturais modo de ver–modo de sentir– 

–modo de pensar–modo de reagir. 

Antagonismologia: o antagonismo flexibilidade consciencial / inflexibilidade conscien-

cial; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo autestagna-

ção / autevolução; o antagonismo apego / desapego; o antagonismo sectarismo / Universalismo. 

Paradoxologia: o paradoxo das mínimas fissuras conscienciais poderem predispor  

a máximos desajustes; o paradoxo do erro exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto 

evolutivo; o paradoxo da pressão mesológica nociva poder gerar produção de neoideias constru-

tivas. 

Politicologia: a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a criticocracia; a discernimen-

tocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a conscienciometrofilia; a criticofilia; a autopesquisofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a teomania; a religiomania; a idolomania. 

Mitologia: a queda dos mitos religiosos de modo geral. 

Holotecologia: a cognocioteca; a mensuroteca; pesquisoteca; a biografoteca; a consci-

enciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a descrencioteca; a recexoteca; a proexoteca;  

a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Autoconscienciometrologia; a Autoconsci-

encioterapia; a Automensurologia; a Autodiscernimentologia; a Autolucidologia; Autodescrencio-

logia; a Autocoerenciologia; a Autorrecexologia; a Autorrecinologia; a Autoproexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ressomada; a conscin apriorista; a conscin religiosa; a isca huma-

na inconsciente; a conscin eletronótica; a conscin minipeça do maximecanismo interassistencial; 

a conscin-cobaia; a isca humana lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin autorrevezadora mul-

tiexistencial; a conscin retomadora de tarefas iniciadas em existências pretéritas; a conscin des-

perta. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autopesquisador; o reciclante existencial;  

o evoluciente; o autavaliador; o agente retrocognitor; o intermissivista; o cognopolita; o compas-

sageiro evolutivo; o proexólogo; o conscienciólogo; o inversor existencial; o tenepessista; o ter-
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tuliano; o conscienciômetra; o intelectual; o pensador; o escritor; o verbetólogo; o voluntário da 

CCCI; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autopesquisadora; a reciclante existencial;  

a evoluciente; a autavaliadora; a agente retrocognitora; a intermissivista; a cognopolita; a compas-

sageira evolutiva; a proexóloga; a consciencióloga; o inversor existencial; a tenepessista; a ter-

tuliana; a conscienciômetra; a intelectual; a pensadora; a escritora; a verbetóloga; a voluntária da 

CCCI; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognitivus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapi-

ens recyclans; o Homo sapiens conscientiometrologus; o Homo sapiens perquiritor; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens au-

torreeducator; o Homo sapiens ethicus. 

 

V.  Argumentologia 
 

Exemplologia: reorganização cognitiva periférica = a autorreciclagem de padrões cog-

nitivos superficiais de retrovidas; reorganização cognitiva nuclear = a autorreciclagem de padrões 

cognitivos profundos de retrovidas. 

 

Culturologia: a cultura da Autocogniciologia; a cultura da reciclagem das ideias enve-

lhecidas; a cultura da aquisição de neoideias; a cultura do desapego aos conceitos enraizados  

e apriorísticos; a cultura da Autopesquisologia; a cultura do paradigma consciencial. 

 

Autexperimentologia. Sob a ótica Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 posturas ou procedimentos técnicos passíveis de serem aplicados pelo(a) autexperimen-

tador(a), para o desenvolvimento do processo da reorganização cognitiva: 

01. Autoconfiança. 

02. Autocriticidade. 

03. Autorreflexão. 

04. Cobaiagem interconsciencial. 

05. Detalhismo. 

06. Docência conscienciológica. 

07. Heterocriticidade cosmoética. 

08. Objetividade. 

09. Redação técnica. 

10. Retilinearidade pensênica. 

 

Autempenho. De acordo com a Parapedagogia, a reorganização cognitiva ocorre atra-

vés do autempenho da conscin portadora da desordem cognitiva em autocorrigir-se mentalmente 

através dos ortopensenes sadios, aplicando a Cosmoética, o discernimento, a lucidez e a maturida-

de consciencial. 

 

Voliciologia. A voliciolina é a chave da mudança do padrão cognitivo – a gasolina azul –, 

o combustível da evolução. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a reorganização cognitiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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02.  Behaviorismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

04.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

06.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 

09.  Fonte  de  controle:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Idiossincrasia  cultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

11.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

12.  Matriz  mental:  Megafocologia;  Neutro. 

13.  Modelo  mentalsomático:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Neoprovíncia  cultural:  Multiculturologia;  Homeostático. 

15.  Poder  ideológico:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 

A  REORGANIZAÇÃO  COGNITIVA  FUNDAMENTA-SE,  TEA-
TICAMENTE,  NO  PRINCÍPIO  DA  DESCRENÇA,  NA  COSMO-
ÉTICA  E  NA  VOLICIOLINA,  CONSTITUINDO  DESAFIO  PER-
MANENTE  ÀS  AUTOPESQUISAS  DOS  INTERMISSIVISTAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realiza a reorganização cognitiva recicladora 

de crenças falsas e equivocadas do passado? Na escala de 1 a 5, qual o nível de superação de tais 

condicionamentos? 

 
Bibliografia  Específica 

 

1.  Beck, S. Judith; Terapia Cognitiva: Teoria e Prática (Cognitive Therapy: Basics and Beyond); trad. Sandra 

Costa; 348 p.; 18 caps.; 91 refs.; 20 x 15 cm.; br.; 2ª Ed.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2007; 1995; páginas 17 a 340. 

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 
5 a 251. 

 

R. R. 
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R E P A R O    T É C N I C O  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reparo técnico é o ato ou efeito de reparar, observar, analisar, fixar ou di-

rigir a vista com atenção redobrada sobre a realidade ou pararrealidade, coisa ou objeto, notando, 

percebendo ou parapercebendo os detalhes e características do megafoco na pesquisa minuciosa. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo reparo vem do idioma Latim, reparare, “preparar de novo; tornar  

a começar; tornar a ganhar; recobrar; recuperar; adquirir para suprir desfalque; obter em compen-

sações; reparar; restaurar; reproduzir”. Surgiu no Século XV. O vocábulo técnico procede do idio-

ma Grego, tekhnikós, “relativo à Arte, à Ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática de de-

terminada profissão”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Observação técnica. 2.  Análise técnica. 3.  Percepção técnica. 4.  Pa-

rapercepção técnica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo reparo: repa-

rador; reparadora; reparar; reparável. 

Neologia. As 3 expressões compostas reparo técnico grosseiro, reparo técnico superfi-

cial e reparo técnico parapsíquico são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Desconcentração mental. 2.  Desatenção. 3.  Irreflexão. 4.  Antiper-

cepção. 5.  Antiparapercepção. 

Estrangeirismologia: o close; o megalocus. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente da visão humana. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – As pessoas 

reparam. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoparaperceptibilidade. 

 

Fatologia: o reparo técnico; o reparo comum; a observação acurada; o ato incompleto de 

ver sem enxergar; a concentração mental de atenção superfixada; a inspeção minuciosa;  

a acuidade; a acurácia; a exatidão; a hiperacuidade; a maturidade; a holomaturidade; o cenário;  

o entorno; o objeto notável; o acesso ao objeto; o juízo crítico; a autopacificação íntima do pes-

quisador, homem ou mulher; a intencionalidade; a percuciência pontualizada; os instrumentos 

acessórios exteriores ao soma; o núcleo da prospecção; o devassamento do contexto; o ponto por 

ponto; a filtragem; a discriminação; a seletividade; a triagem; o atilamento pessoal; o ângulo de 

visão; o primeiro plano; a omnivisão; o detalhe não entrevisto; a precisão do exame; a paciência; 

a ansiedade anulando o reparo técnico; a reverificabilidade. 

 

Parafatologia: a autoparaperceptibilidade; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; o parângulo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório consciencio-

lógico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Projectarium. 
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Enumerologia: o ambiente; o objeto; o objetivo; o megafoco; a perspectiva; a cosmovi-

são; a interpretação. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio 

objetividade-subjetividade; o binômio exposição-acobertamento; o binômio implicitude-explici-

tude. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-achado-fundamentação; o trinômio autopesquisas- 

-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidimen-

sional. 

Politicologia: a tecnocracia; a informaticocracia. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a gnosiofilia. 

Sindromologia: a síndrome da desatenção. 

Mitologia: o combate aos mitos milenares; a Antimitologia do princípio da descrença. 

Holotecologia: a atencioteca; a experimentoteca; a tecnoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Tecnologia; a Experimentologia; a Soma-

tologia; a Parapercepciologia; a Cosmovisiologia; a Discernimentologia; a Autocriteriologia;  

a Heterocriticologia; a Autodefinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o in-

versor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologis-

ta; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a in-

versora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária;  

a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

attentus; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens studiosus;  

o Homo sapiens hermeneuticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reparo técnico grosseiro = a autobservação en passant; reparo técnico 

superficial = a autobservação somente por fora, sem aprofundamento; reparo técnico parapsíqui-

co = a autobservação abrangente, panorâmica e até multidimensional. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, o ato do reparo técnico pode ser classifica-

do em 3 categorias básicas quanto ao objetivo, aqui dispostas na ordem funcional: 
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1.  Físico: ou material, intrafísico. 

2.  Psíquico: ou mental, cerebral. 

3.  Parapsíquico: ou interdimensional, paraperceptivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o reparo técnico, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abordagem  máxima:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

2.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Impasse  na  pesquisa:  Autopesquisologia;  Neutro. 

6.  Nuança:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  MAIORIA  DAS  CONSCINS,  NA  DIUTURNIDADE  MULTI-
DIMENSIONAL,  AINDA  VÊ  AS  COISAS  SEM  ENXERGAR,  

DE  MANEIRA  SUPERFICIAL,  EM  FUNÇÃO  DA  FALTA 
DO  HÁBITO  DA  LINEARIDADE  DA  AUTOPENSENIZAÇÃO. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você se situa quanto ao reparo técnico? Você tem melhorado a autobservação com a intensifi-

cação das pesquisas? 
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R E P E R C U S S Ã O    AU T O C O N S C I E N C I O T E R Á P I C A  
( C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A repercussão autoconsciencioterápica é o efeito, consequência, reflexo, 

reverberação ou ressonância da aplicação das etapas do ciclo consciencioterápico pelo evolucien-

te motivado no processo de aprimoramento consciencial, em si próprio e nos grupos de convívio, 

intra e extrafísicos, demonstrando e assegurando assertividade nas autorreciclagens e posiciona-

mentos pessoais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo repercussão deriva do idioma Latim, repercussio, “reflexão (da 

luz); reflexo”. Apareceu no Século XVIII. O elemento de composição auto procede do idioma 

Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, consci-

entia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; sen-

so íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. A palavra te-

rapia provém do idioma Francês, therapie, derivada do idioma Latim Científico, therapia, e esta 

do idioma Grego, therapéia, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Efeito da autoconsciencioterapia. 2.  Reflexo autoconsciencioterápi-

co. 3.  Reverberação autoconsciencioterápica. 4.  Eco autoconsciencioterápico. 

Neologia. As 3 expressões compostas repercussão autoconsciencioterápica, minirreper-

cussão autoconsciencioterápica e maxirrepercussão autoconsciencioterápica são neologismos 

técnicos da Consciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Ineficiência da aplicação do ciclo consciencioterápico. 2.  Ineficácia 

autoconsciencioterápica.  

Estrangeirismologia: o auto e heterofeedback consciencioterápico; o upgrade holosso-

mático; o turning point evolutivo; a glasnost consciencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos efeitos evolutivos da autoconsciencioterapia. 

Ortopensatologia: – “Assistência. A reverberação da assistência ocorre com o entor-

no da consciência assistida, abrangendo outras consciências interrelacionadas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa consciencioterápica; o holopense-

ne da saúde holossomática; a pensenidade antiegoica; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; a cosmoeticidade pensênica; a qualificação pensênica intensificando a companhia dos ampara-

dores; a pensenidade interassistencial; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a repercussão autoconsciencioterápica; a eficiência da Consciencioterapia 

Aplicada; a disciplina saudável autoimposta; a paciência; o descrédito autopesquisístico; a des-

consideração da responsabilidade evolutiva; o desapreço autoconsciencial; o entendimento do 

passo a passo evolutivo; a profilaxia pela autobservação constante; as oportunidades de recomci-

liação a cada nova ressoma; a manutenção do olhar assistencial intra e extrafísico; a reverberação 

das autorretratações; o posicionamento consciencial autêntico favorecendo a repercussão auto-

consciencioterápica; o reconhecimento do grupo evolutivo; a satisfação de trabalhar em grupo;  

o bom humor; o otimismo crítico; a postura de compreensão da interdependência evolutiva; o re-

flexo da tarefa do esclarecimento; o autoconhecimento realista e desdramatizado gerando auto  

e heterodesassédio; o posicionamento intraconsciencial implícito influenciando as mudanças ex-

plícitas; o exemplarismo pessoal; a compreensão e o respeito ao livre arbítrio consciencial; o au-

torrespeito gerando heterorrespeito; o sentimento de gratidão pelos aportes recebidos e pelas 

oportunidades de aprendizado; a percepção de ser minipeça do maximecanismo; a autorganização 
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para cumprimento da proéxis; a acalmia íntima como consequência do direcionamento proexoló-

gico; a consideração ao Curso Intermissivo (CI). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o aumento do con-

tato com os amparadores extrafísicos; o contato com os amparadores extrafísicos auxiliando na 

percepção do momento certo para a realização da tares; a tenepes enquanto instrumento de insi-

ghts dos amparadores extrafísicos em relação à autoconsciencioterapia; as heterorreações assedi-

antes inconscientes; a satisfação da equipe extrafísica e dos colegas evolutivos pelo posiciona-

mento da conscin intermissivista; a limpeza do energossoma através dos desbloqueios dos cha-

cras; a soltura do holochacra; o atilamento da percepção da ação da multidimensionalidade; a par-

ticipação nas dinâmicas parapsíquicas oferecidas pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) 

propiciando o aperfeiçoamento do parapsiquismo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoconsciencioterapia-autocompreensão-autodesassé-

dio; o sinergismo desrepressão consciencial–identificação de traços intraconscienciais; o siner-

gismo autaceitação-heteraceitação; o sinergismo direcionamento assertivo–pacificação íntima. 

Principiologia: o princípio evolutivo; o princípio da convivialidade; o princípio da re-

tribuição; o princípio da doação do laboratório pessoal; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio o menos doente assistir ao mais doente; o princípio do maxifraternismo au-

xiliando no entendimento do outro, enquanto consciência, muito além da representação familiar  

e social; o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio “ninguém evolui sozinho”; o princí-

pio do posicionamento pessoal (PPP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da reverberação das reciclagens intraconscienciais. 

Tecnologia: as técnicas consciencioterápicas facilitadoras da aplicação das etapas auto-

investigação, autodiagnóstico, autenfrentamento e autossuperação; a técnica do diário facilitando 

o registro detalhado das ações e reações da consciência; a técnica da checagem pensênica propor-

cionando a observação e coerência dos pensamentos e atitudes do evoluciente; a técnica da quali-

ficação da intenção checando a pensenidade cosmoética ou anticosmoética sutil; a técnica da ex-

pressão transparente favorecendo a intercomunicação consciencial aberta; a técnica do auten-

frentamento contínuo oportunizando a pesquisa pessoal constante. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado nas Instituições 

Conscienciocêntricas; o voluntariado na Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC). 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Auto-

pesquisologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;  

o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da assunção das autorresponsabilidades evolutivas; o efeito do po-

sicionamento autêntico; o efeito do reconhecimento da interassistência; o efeito das reciclagens 

evolutivas; o efeito do perdão qual bálsamo pacificador; o efeito da tares cosmovisiológica;  

o efeito da vontade de acertar na interassistência; os efeitos da autoconsciencioterapia no grupo-

carma; o efeito da Consciencioterapia nas companhias extrafísicas. 

Neossinapsologia: a desdramatização do autoconhecimento oportunizando neossinapses 

intraconscienciais pesquisísticas. 

Ciclologia: o ciclo consciencioterápico; o ciclo evolutivo; o ciclo seriexológico; o ciclo 

multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio autenticidade consciencial–coragem evolutiva; o binômio au-

tassistência-heterassistência; o binômio autorretratação-heterorretratação; o binômio ação-rea-
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ção; o binômio reciclagem intraconsciencial–reciclagem interconsciencial; o binômio autefeito- 

-heterefeito; o binômio assistido-assistente; o binômio autorreciclagem-heterorreciclagem. 

Interaciologia: a interação trafores-trafares-trafais; a interação passado-presente-fu-

turo. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo autoimagem idealizada–autoi-

magem real; o crescendo evoluciente-consciencioterapeuta.  

Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio evoluciente- 

-autoconsciencioterapeuta-docente. 

Polinomiologia: o polinômio sinais-sintomas-manifestações-comportamentos; o polinô-

mio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio vontade-determinação-persistên-

cia-resultado. 

Antagonismologia: o antagonismo local de controle externo / local de controle interno; 

o antagonismo superficialidade autodiagnóstica / profundidade autopesquisística. 

Paradoxologia: o paradoxo de a autassistência gerar heterassistência. 

Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a proexocracia; a conscienciotera-

peuticocracia.  

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da ação e reação; as leis evolutivas. 

Filiologia: a criticofilia; a metodofilia; a neofilia. 

Fobiologia: o medo de se autoconhecer; o medo da autexposição; o medo de se olhar de 

frente sem disfarces; o medo de assumir a responsabilidade evolutiva; o medo de desagradar  

o outro. 

Sindromologia: a síndrome da banalização dos autodiagnósticos. 

Maniologia: a mania de não valorizar as potencialidades conscienciais; a mania de pro-

crastinar as tarefas já reconhecidas como necessárias à evolução da consciência. 

Mitologia: o mito de as pessoas serem imutáveis; o mito de as mudanças intraconscien-

ciais serem rápidas; o mito da perfeição. 

Holotecologia: a assistencioteca; a consciencioterapeuticoteca; a convivioteca; a cosmo-

eticoteca; a homeostaticoteca; a proexoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapeuticologia; a Conscienciologia; a Autocoeren-

ciologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Homeostaticologia; a Interassis-

tenciologia; a Proexologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o evoluciente; o autopesquisador; o reciclante intraconsciencial;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; 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 ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; 

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a evoluciente; a autopesquisadora; a reciclante intraconsciencial; a agen-

te retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissi-

vista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciólo-

ga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a du-

plóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente 
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ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo 

sapiens autoconscientiotherapicus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens proexolo-

gus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens semperaprendens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrepercussão autoconsciencioterápica = a reciclagem de postura pes-

soal influenciando a reciclagem de postura grupocármica; maxirrepercussão autoconsciencioterá-

pica = a reciclagem de postura grupal influenciando a reciclagem de postura policármica. 

 

Culturologia: a cultura da interdependência; a cultura das interrelações grupocármi-

cas; a cultura da evolução consciencial. 

 

Posturas. De acordo com a Consciencioterapeuticologia, eis 7 atitudes a serem adotadas 

pela conscin, na ordem alfabética, podendo favorecer a qualificação do processo consciencioterá-

pico e assunção de decisões e escolhas assertivas: 

1.  Autenticidade. Contribui na identificação e reconhecimento de trafores, trafares  

e trafais a serem respectivamente ampliados, atenuados ou desenvolvidos.  

2.  Cosmoeticidade. Amplia a assertividade sadia das ações da consciência. 

3.  Desassedialidade. Favorece a autonomia consciencial oportunizando a transição da 

tarefa da consolação à tarefa do esclarecimento, prevenindo a interprisão grupocármica e a melex. 

4.  Desdramaticidade. Auxilia a autopesquisa consciencial através da abertura sincera  

e racional à Consciencioterapia. 

5.   Exemplarismo. Atua enquanto agente de reflexão na consciência predisposta à mu-

dança. 

6.  Interassistencialidade. Evita o desvio do direcionamento evolutivo e proexológico. 

7.  Posicionamento. Aproxima a conscin intermissivista da realidade intraconsciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a repercussão autoconsciencioterápica, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01. Abertismo  à  Consciencioterapia:  Recexologia;  Homeostático. 

02. Agente  de  saúde  consciencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03. Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

04. Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

05. Autochecagem  indispensável:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

06. Autoconvicção  proexológica:  Proexologia;  Homeostático. 

07. Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

08. Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

09. Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

10. Evoluciente:  Consciencioterapia;  Homeostático.  

11. Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

12. Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13. Técnica  da  qualificação  da  intenção:  Autocosmoeticologia;  Neutro. 

14. Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15. Transição  evolutiva:  Recexologia;  Homeostático. 
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A  APLICAÇÃO  DO  CICLO  CONSCIENCIOTERÁPICO  PELO  

EVOLUCIENTE  ABERTO,  SINCERO  E  MOTIVADO  NA  EVO-
LUÇÃO,  PODE  PROMOVER  RECICLAGENS  E  CONSEQUEN-

TES  REPERCUSSÕES  AUTO  E  HETEROCONSCIENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já aplicou em si próprio(a) as etapas do ciclo 

consciencioterápico? Percebeu no entorno as repercussões da autoconsciencioterapia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

127. 

 

M. R. E. 
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R E P E R C U S S Ã O    D O    M E D O  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A repercussão do medo é o efeito, decorrência, influência, impacto, refle-

xo, reverberação ou revertério nas manifestações da conscin ou consciex, gerado pelo condiciona-

mento psicossomático do estado intraconsciencial de exacerbação do temor, da ansiedade ou da 

apreensão incontrolada. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo repercussão deriva do idioma Latim, repercussio, “reflexão (da 

luz); reflexo; repercussão; eco”. Apareceu no Século XV. A palavra medo provém igualmente do 

idioma Latim, metus, “medo; temor; desassossego; inquietação; ansiedade; temor religioso; obje-

to de temor”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Consequência do medo. 2.  Efeito do medo. 3.  Reflexo da ansiedade. 

4.  Influência do temor. 

Neologia. As 3 expressões compostas repercussão do medo, minirrepercussão do medo 

e maxirrepercussão do medo são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Consequência da coragem. 2.  Efeito da autoconfiança. 3.  Reflexo 

da intrepidez. 4.  Influência da ousadia cosmoética. 

Estrangeirismologia: o stress comocional; o modus vivendi regressivo; a procrastinação 

sine die; a carga emocional borderline; a chain reaction; a vida em standby; o pavor nocturnus. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à pacificação íntima. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – O medo con-

sente. 

Coloquiologia. Eis a expressão popular qualificando o nível do medo ao assustar-se por 

qualquer coisa: – Ter medo da própria sombra. 

Citaciologia. Eis a citação de Sófocles (496–406 a.e.c.) pertinente ao tema: – Para o ho-

mem amedrontado, todas as coisas sussurram. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da parapatologia da insegurança; os batopensenes; 

a batopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os circumpensenes; a circumpen-

senidade; os fobopensenes; a fobopensenidade; a pressão holopensênica da ameaça; a clausura da 

patopensenidade; a incerteza pensênica estagnante; a pensenização perturbada; os pensenes de in-

ferioridade; o medo dentro de cada holopensene; a estrutura do holopensene do medo. 

 

Fatologia: a repercussão do medo; o medo da repercussão dos atos pessoais; o medo da 

repercussão de determinado fato passado; o medo da opinião pública; o receio de ser desagradá-

vel; o medo de errar; o medo de dizer a verdade; o medo de ouvir a verdade; a ancoragem consci-

encial patológica; a mecânica de internalização do medo; o conformismo estagnador; a predispo-

sição emocional ao medo; o ato de marcar o passo no mesmo lugar; o revertério ocasional; a re-

gressão emocional; o clima de medo; a sensação de ameaça frente à ideia de separação; o infanti-

lismo como defesa; o ato de esconder-se debaixo da cama; a fronteira da zona de conforto; o esta-

do de alerta; a urgência em estabelecer o porto seguro; o desafogo natural; o ato de não fazer;  

o ato de deixar de fazer; o mecanismo de evitação; o ato de esquivar-se; a aproximação entre me-

do humano e medo animal; o medo do descortino da própria intimidade; a falsa noção de o medo 

passar; a ausência de autenfrentamento; a temeridade ínsita; a inadaptabilidade à realidade; o atro-

fiamento intraconsciencial; o achismo; a falta de autocrítica; o entorpecimento da coragem; o aco-

bertamento da aflição; o orgulho petrificante; a precipitacão; a perda do sono; a genuflexão;  
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o preconceito inibidor; as ideias patológicas; o bem-estar relativo; a ausência de inteligência evo-

lutiva (IE); a falta de clareza de posicionamento; a simples covardia; a inacessibilidade da cons-

ciência; os surtos de incoerência; a exacerbação dos megatrafares; o acúmulo de temores e neofo-

bias; os dramas pessoais de nervosismo; a antissociabilidade por medo; o ato de viver se defen-

dendo; a prostração; o isolacionismo; o contexto de insegurança; o comércio da segurança; o me-

do nos mercados econômicos; os terrorismos; as superstições para a evitação do pior; o amuleto 

de proteção; a potencialização imaginária do dano vindouro; o uso do medo como manobra políti-

ca; a simbiose da vida sob o medo; a ignorância quanto à força de atraso promovida pelo medo;  

a dificuldade de mudança de bloco; a dificuldade de articular as emoções; a possibilidade pertur-

badora de contrafluxo; a preocupação escravizante; a vulnerabilidade à autocorrupção; as coisas 

inacabadas; o pretexto; o sentimento de menos valia pessoal; a autestima minada; a autanálise das 

respostas emocionais e comportamentais; a autodessensibilização; o autesclarecimento sobre os 

medos infundados; o autorrecobro da liberdade de ação; o ato de permitir-se viver; o desassombro 

cosmoético. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os estigmas do 

psicossoma; o temor da multidimensionalidade; o autassédio; o heterassédio; o fato de a insegu-

rança atrair as ameaças; as autorretrocognições patológicas; o trauma de outras vidas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo catalítico autoconfiança-autenfrentamento. 

Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); o princípio da autodefesa cosmoética; o princípio de aprender com os erros; o princípio 

da aprendizagem vitalícia; o princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável, pa-

ciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições; o princípio da 

descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) reverberando sobre os autassédios 

intranconscienciais. 

Teoriologia: a teoria da reeducação consciencial; a teoria do descarte do imprestável; 

 a teoria do autoconhecimento. 

Tecnologia: a técnica da dessensibilização psicossomática; a técnica da autorreflexão 

de 5 horas; a técnica do EV; a técnica de evitação dos falsos conceitos; as técnicas do conscien-

ciograma; as técnicas consciencioterápicas; a técnica de encapsulamento parassanitário. 

Voluntariologia: o voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológio do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Pense-

nologia. 

Efeitologia: o efeito patológico do alcoolismo como subterfúgio consciencial; o efeito 

patológio da apriorismose; o efeito antiprojetivo do medo; o efeito do medo no enviesamento da 

atenção; o efeito amplificador da incerteza sobre o medo. 

Neossinapsologia: as neossinapses deslindando o agente desencadeador do medo. 

Ciclologia: o ciclo medo antigo–medo novo; o ciclo de ajustamento erro-retificação- 

-acerto; o ciclo fracasso–receio gerado pelo medo; o ciclo identificação–tratamento dos medos;  

o ciclo medo provocando sensações–sensações provocando medo. 

Enumerologia: o medo original; o medo assentado; o medo cristalizado; o medo impera-

tivo; o medo latente; o medo aprendido; o medo servil. A repercussão instantânea; a repercussão 

eventual; a repercussão sincrônica; a repercussão intrafísica; a repercussão extrafísica; a reper-

cussão existencial; a repercussão intermitente. O medo após medo; o viver com medo; o correr 

de medo; o falar sob medo; o tratamento contra o medo; o limite para o medo; o alívio pós medo. 
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Binomiologia: o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio orgulho esterilizante–medo 

estagnador; o binômio medo implícito–medo explícito; o binômio dissociativo medo–objeto do 

medo; o binômio indício-evidência; o binômio suspeita permanente–vigilância incessante. 

Interaciologia: a interação medo inconfessado–medo reprimido; a interação medo-sub-

serviência; a interação dor-medo; a interação estímulo-resposta; a interação autenticidade-confi-

ança; a interação medo-vergonha; a interação ansiosismo-mitificação. 

Crescendologia: o crescendo patológico insociabilidade-psicose; o crescendo ideia-me-

do-alucinação; o crescendo desrepressão-descondicionamento; o crescendo autorreflexão-auto-

cura. 

Trinomiologia: o trinômio preocupação-insegurança-medo; o trinômio causa-concau-

sa-consequência; o trinômio factual ilegitimidade-improbidade-inverdade; o trinômio destemor- 

-firmeza-ousadia; o trinômio imaginativo dúvidas-sonhos-medos. 

Polinomiologia: o polinômio cronêmico do medo infância-adolescência-adultidade-ve-

lhice; o polinômio medo de ser–medo de aceitar–medo de negar–medo de participar; o polinô-

mio de reações deserção-retração-negação-precaução-inibição; o polinômio inautencidade-ima-

turidade-instabilidade-insinceridade-ignobilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo prevalência dos medos / singularidade da coragem; 

o antagonismo medo / autodiscernimento; o antagonismo insatisfação duradoura / realização 

pessoal; o antagonismo tibieza / firmeza; o antagonismo distanciamento da razão / sobrepaira-

mento pela razão; o antagonismo vida sem medo / medo da vida; o antagonismo medo psíquico 

/ perigo real; o antagonismo miserabilidade pessoal / maturidade consciencial; o antagonismo 

perder por medo / expor sem medo; o antagonismo do medo atrofiar a intraconsciencialidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de o medo poder ter benefícios; o paradoxo de não se livrar 

do medo mas do objeto do medo; o paradoxo de ter medo de algo nunca experimentado; o para-

doxo de se oferecer segurança na forma de não liberdade. 

Politicologia: a egocracia; a fobiocracia; a autocracia; a corruptocracia; a lucidocracia; 

a autopesquisocracia; a recexocracia. 

Legislogia: a lei do silêncio; a lei de economia de males; a lei de Murphy; a lei do me-

nor esforço mantenedora da mesmice; a lei do retorno. 

Filiologia: a assistenciofilia; a comunicofilia; a determinofilia; a mnemofilia; a neofilia; 

a raciocinofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia; a fobofobia; a neofobia; a pantofobia; a socio-

fobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sín-

drome do burnout; a síndrome da negação; a sensação de abandono, solidão e evitação consti-

tuindo a síndrome do pânico. 

Maniologia: a autassediomania; a fracassomania; a nostomania; a religiomania; a pato-

mania; a riscomania; a sinistromania. 

Mitologia: o mito do símbolo religioso ser antídoto para o medo; o mito de o medo edu-

car; os mitos geradores do medo. 

Holotecologia: a analiticoteca; a conflitoteca; a convivioteca; a interassistencioteca;  

a pensenoteca; a psicopatoteca; a maturoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autoconscienciogramologia; a Autocosmoetico-

logia; a Autodiscernimentologia ; a Autoparapesquisologia; a Conscienciometrologia; a Holoma-

turologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

insegura; a consciência autoculpada; a personalidade desorganizada; a pessoa desadaptada; a pes-

soa acuada. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o algoz de si mesmo; o autocastrado; o cabisbai-

xo; o procrastinador; o inculcadão; o trancadão; o autoperturbado; o verdugo de si mesmo; o au-

tassediado; o encolhido; o compassageiro evolutivo; o neófobo; o riscopata. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a algoz de si mesma; a autocastrada; a cabisbai-

xa; a procrastinadora; a inculcadona; a trancadona; a autoperturbada; a carrasca de si mesma;  

a autassediada; a encolhida; a compassageira evolutiva; a neófoba; a riscopata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens decidophobicus; o Homo sapiens anxius; o Homo sapi-

ens desaequilibratus; o Homo sapiens maniologus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens 

interiopathophilicus; o Homo sapiens antissomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrepercussão do medo = o ato de evitar sair de casa; maxirrepercus-

são do medo = a instalação da fobia. 

 

Culturologia: a cultura do medo. 

 

Caracterologia. Sob os prismas gerais da Conscienciometrologia, eis, em ordem alfa-

bética, 6 tipos principais de transtornos de ansiedade evidenciando as peculiaridades da repercus-

são do medo: 

1.  Fobia específica. 

2.  Fobia social. 

3.  Síndrome do pânico. 

4.  Transtorno de ansiedade generalizada (TAG). 

5.  Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). 

6.  Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, as consciências são passíveis de vivenciar  

modalidades distintas de percepção do medo. Eis, por exemplo, 6 níveis de manifestações carac-

terizando o escalonamento intraconsciencial do medo, dispostos em ordem crescente de manifes-

tação, capazes de revelar o gradiente da carga emocional suscitada: 

1.  Pressentimento. Estado de suspeição, receança. 

2.  Apreensão. Estado de aflição, preocupação. 

3.  Susto. Estado de sobressalto, intranquilidade. 

4.  Temor. Estado de inquietação, sobrosso. 

5.  Terror. Estado de medo intenso. 

6.  Pânico. Estado de descontrole psicossomático. 

 

Terapeuticologia. Conforme os princípios da Paraterapeuticologia, o método pessoal 

de interpretação de fatos e parafatos é o desencadeador dos medos e a cura ocorre pela transubs-

tanciação da ignorância pessoal em empirismo reciclante, autenfrentamento e ressignificação do 

agente desencadeador do medo. De pronto, é considerável vivenciar e alinhavar, racionalmente,  

o princípio da descrença com o princípio do posicionamento pessoal para contrapor os subterfú-

gios do medo à autexposição. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a repercussão do medo, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
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01.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

04.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Ataraxia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Autotortura:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

09.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

11.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

13.  Megaestigma  existencial:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

14.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

15.  Xenofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  EXACERBAÇÃO  DO  MEDO  É  CAPAZ  DE  TRANSMUTAR  

POSICIONAMENTOS  COSMOÉTICOS  EM  MORALMENTE  IN-
DEFENSÁVEIS,  ABAFAR  DESEJOS  E  EXTRAIR  DA  CONSCI-
ÊNCIA,  INDISCRIMINADAMENTE,  OS  PRÓPRIOS  DIREITOS. 

 

Questionologia. Quais medos você, leitor ou leitora, ainda alimenta? Esses medos blo-

queiam o desenvolvimento da evolução pessoal? Adiará os autenfrentamentos até quando? 

 
Bibliografia  Específica: 
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RJ; 2008; páginas 7 a 16, 32, 45, 66, 114, 120, 124, 125, 127, 128 e 173. 
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5.  McCauley, Carole; & Schachter, Robert; Meu Filho tem Medo: Um Guia Prático para Ajudar Crianças 

e Jovens a Superar seus Medos (When your Child is Afraid: Understanding the Normal Fears of Childhood from Birth 
through Adolescence and Helping overcome then); trad. Lila Spinelli; 286 p.; 2 partes; 3 citações; 609 enus; 17 fichários; 

2 microbiografias; 1 apênd.; 1 nota; 48 refs.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Saraiva; São Paulo, SP; 1990; páginas 11 a 16. 

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 e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 

665. 

 

G. B. C. 
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R E P E R C U T I B I L I D A D E    AS S I S T E N C I A L    T A R Í S T I C A  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A repercutibilidade assistencial tarística é a qualidade, característica ou 

condição da reverberação da assistência feita pela equipe multidimensional, conscins e conscie-

xes, de modo inusitado, emergencial, catalítico, abrindo caminho a futuros empreendimentos uni-

versalistas e megafraternos, visando à defesa dos direitos conscienciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra repercutir provém do idioma Latim, repercutere, “fazer ricoche-

tear; refletir (a luz); repercutir (som); reproducir; fazer despertar o interesse geral por; e no senti-

do moral, rejeitar”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo assistência vem do mesmo 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; as-

sistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI. A pala-

vra tarefa deriva do idioma Árabe, tariha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, deri-

vado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. 

Surgiu no Século XVI. O prefixo es provém do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transfor-

mação”. O termo claro procede também do idioma Latim, clarus, “luminoso; brilhante; ilumina-

do”. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento vem do mesmo idioma Latim, mentu, formador de 

substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Ressonância assistencial da tares. 2.  Reflexibilidade da assistência 

tarística. 3.  Onda assistencial da tares. 4.  Retumbância assistencial tarística. 

Neologia. As 3 expressões compostas repercutibilidade assistencial tarística, repercuti-

bilidade assistencial tarística direta e repercutibilidade assistencial tarística indireta são neolo-

gismos técnicos da Assistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Repercutibilidade assistencial taconística. 2.  Reflexibilidade da ta-

con. 3.  Inércia assistencial. 

Estrangeirismologia: o approach assistencial; o Autopesquisarium; o aftereffect da as-

sistência; o globe-trotter da pareducação consciencial; o feedback da assistência; o turning point 

evolutivo; o follow up após o ato assistencial; o tour de force assistencial; o full time do trabalho 

assistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à assistencialidade tarística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Assistenciologia; o reencontro da própria His-

tória a partir do estudo do holopensene pessoal; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade 

imprescindível para se compreender o funcionamento da assistência tarística; os impactopense-

nes; a impactopensenidade paracirúrgica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopense-

ne pessoal refletindo no grupo evolutivo afim; o materpensene descobrindo a paraprocedência; os 

xenopensenes; a xenopensenidade; a pensenidade escravizando consciências; a pensenidade liber-

tando consciências; os lucidopensenes; os bloqueios craniochacrais afetando a lucidopensenidade; 

os exopensenes; a exopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os imunopensenes; a imunopensenidade demonstrando o avanço na autodefesa; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o traquejo da 

consciência até atingir a liberopensenidade. 

 

Fatologia: a repercutibilidade assistencial tarística; a reverberação assistencial; as catáli-

ses impactoterápicas; as consequências da tares; os ecos da assistencialidade tarística; o desbrava-
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mento da intraconsciencialidade; o potencial da assistência; a megacorrente vital do Universalis-

mo; a oportunidade evolutiva de crescer; o alcance da assistencialidade tarística às consciências 

envolvidas; o acolhimento da equipe da Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia na participa-

ção à distância; as sintonias e dessintonias expondo as tendências do temperamento do assistente; 

os acertos grupocármicos pondo à descoberta as prioridades existenciais seriexológicas; a forma-

ção de equipins assistenciais; a interprisão grupocármica evidenciando a ineficácia evolutiva gru-

pal; o sucesso evolutivo das consciências planejando a maxiproéxis grupal; a detecção dos impe-

dimentos na qualificação da comunicabilidade; o interesse pela autopesquisa; a intercooperação 

aprimorando a proéxis; as deslavagens cerebrais; a autopesquisa refletindo a autestima; a deses-

tigmatização de locais, consciências, cidades, países e continentes, na ampliação do senso univer-

salista; a Dinâmica Parapsíquica da Interassistencialidade; a Dinâmica Parapsíquica do EV;  

a Dinâmica do Autodiscernimento Parapsíquico. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a reverberação 

multidimensional da tares; a formação da equipex assistencial da tares a partir da identidade ex-

tra; as paracirurgias assistenciais; as paradescablagens; o extrapolacionismo parapsíquico dando  

a prospectiva dos assuntos; a reativação do parapsiquismo no desenvolvimento da Parapercepcio-

logia; a ausculta do amparador extrafísico de função no paradiagnóstico preciso; a ajuda lúcida do 

amparador extrafísico esclarecendo consciências; a Paramatematicologia e os esforços do ampara-

dor extrafísico para os reencontros e despedidas se tornarem reconciliações e heteroperdões. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo assistência pontual–percepção aguçada; o sinergismo 

assistente-assistido; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo onda de choque neuroectoplás- 

mica–tiritação somática. 

Principiologia: o princípio da evolução interassistencial; o princípio da otimização 

evolutiva; o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos; o princípio do continuísmo 

evolutivo; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do detalhismo; o princípio 

do megafoco mentalsomático; o princípio da descrença (PD); o princípio de contra fatos e para-

fatos não existirem argumentos nem parargumentos. 

Codigologia: a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); a qualificação do 

código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da Interassistenciologia; a teoria da Teaticologia; a teoria da Ree-

ducação consciencial. 

Tecnologia: a técnica do esclarecimento evolutivo; as técnicas de desassédio direto;  

a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da desassimilação simpática; a técnica da 

ilha de ortopensenidade; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da reciclagem 

intraconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Ectoplasmologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pense-

nica; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaletico-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível dos Epi-

cons; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colé-

gio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Parar-

reurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos da assistencialidade no presente–futuro consciencial; os efeitos 

das obras tarísticas; o efeito da Impactoterapia na desintoxicação consciencial. 

Neossinapsologia: a reciclopensenidade a partir das paraneossinapses; a criação de 

paraneossinapses a partir das paracirurgias. 
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Ciclologia: o ciclo construção-desconstrução-reconstrução; o ciclo reaprender-reelabo-

rar-renovar; o ciclo avaliação-priorização-posicionamento; o ciclo causa-efeito-ponderação;  

o ciclo identificar-registrar-reciclar. 

Enumerologia: o extrapolacionismo evolutivo; a sintonia assistencial; a paracirurgia nas 

parassinapses; a alavanca evolutiva; o turno mentalsomático; a reciclagem intraconsciencial;  

a qualificação assistencial tarística. 

Binomiologia: o binômio atenção-concentração; o binômio detalhismo-percepção; o bi-

nômio epicon–observador parapsíquico; o binômio subjetividade-objetividade; o binômio equi-

pe–campo assistencial; o binômio vivência-registro; o binômio captação-elaboração. 

Interaciologia: a interação assistência-resultados; a interação parapsiquismo–predis-

posição assistencial; a interação fatos-parafatos; a interação da equipe do Tertuliarium. 

Crescendologia: o crescendo cascagrossismo-parapsiquismo; o crescendo percepção- 

-parapercepção; o crescendo emoções-sentimentos. 

Trinomiologia: o trinômio Central Extrafísica de Energia–Central Intrafísica de Ener-

gia–campo bioenergético assistencial; o trinômio paracirurgia sináptica–recuperação paracere-

bral–restabelecimento cerebral; o trinômio impactoterapia–fratura exposta–reciclagem existen-

cial; o trinômio dispersão consciencial–repercutibilidade assistencial tarística–criação de para-

neossinapses; o trinômio Parelencologia–Elencologia–Epicentrismologia. 

Polinomiologia: o polinômio evolutivo revisão-correção-acréscimo-aprofundamento;  

o polinômio intencionalidade-receptividade-assistencialidade-repercutibilidade; o polinômio 

holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio cérebro-coronochacra-

paracérebro-mentalsoma; o polinômio captar-esmiuçar-detalhar-registrar; o polinômio vivên-

cia-informação-autorreflexão-autavaliação; o polinômio diagnóstico–presunção prognóstica–

perspectiva–prospectiva. 

Antagonismologia: o antagonismo retilinearidade autopensênica / inibição autopensê-

nica; o antagonismo pensenidade catártica / pensamenidade fluida; o antagonismo autorrecicla-

gem pensênica / autolavagem cerebral. 

Paradoxologia: o paradoxo de a consciência ser ajudada para poder ajudar; o para-

doxo de a autopesquisa facultar maior acuidade heteropesquisística; o paradoxo de a assistência 

tarística ser compreendida por poucos, mas os efeitos poderem abranger a todos. 

Politicologia: a conscienciocracia; a coerenciocracia; a lucidocracia; a interassisten-

ciocracia; a proexocracia; a cognocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à efetividade da assistencialidade; a lei de 

causa e efeito; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva; a lei da sincronicidade; a lei da em-

patia evolutiva; as leis do Cosmos. 

Filiologia: a assistenciofilia; a autocriticofilia; a cosmoeticofilia; a conviviofilia; a cien-

ciofilia; a paratecnofilia; a conscienciofilia; a autodiscernimentofilia. 

Holotecologia: a discernimentoteca; a potencioteca; a convivioteca; a parapsicoteca;  

a parafenomenoteca; a socioteca; a parassocioteca; a vivencioteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Evoluciologia; a Energossomatologia; a Pa-

raterapeuticologia; a Cosmoeticologia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Para-

percepciologia; a Parapedagogiologia; a Cosmovisiologia; a Megafraternologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a cons-

cin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; 

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-
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dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o re-

ciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexis-

ta; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; 

o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a re-

educadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; 

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a to-

cadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens interassistentiologus;  

o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens pacificus; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens megafraternus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: repercutibilidade assistencial tarística direta = a refletida apenas na cons-

cin assistida; repercutibilidade assistencial tarística indireta = a refletida na conscin assistida, 

ecoando nas consciências ao redor. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Megafraternologia. 

 

Caracterologia. Conforme a Pesquisologia, eis, na ordem alfabética, por exemplo, 20 ti-

pos de assistências tarísticas, cuja repercutibilidade assistencial tarística pode ser observada pelo 

pesquisador atento: 

01. Acurada. 

02. Basilar. 

03. Definidora. 

04. Doadora. 

05. Exemplarista. 

06. Fidedigna. 

07. Granítica. 

08. Heurística. 

09. Invulnerável. 

10. Javalínica. 

11. Libertadora. 

12. Megafocal. 

13. Parassincrônica. 

14. Parapedagógica. 

15. Resolutiva. 

16. Tenaz. 

17. Terapêutica. 

18. Universalista. 

19. Unificadora. 

20. Vanguardista. 
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Legadologia. À luz da Paradireitologia, vale ressaltar a repercutibilidade assistencial ta-

rística da Carta Magna (Inglaterra,1215), documento reconhecido enquanto pilar da governância 

constitucional da moderna democracia e símbolo inspirador das progressivas declarações dos Di-

reitos Humanos, garantindo a defesa à vida, à dignidade e à liberdade das conscins, exemplifica-

das pelas 3, a seguir, na ordem cronológica: 

1.  Declaração de Independência dos Estados Unidos da América (1776). 

2.  Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789). 

3.  Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a repercutibilidade assistencial tarística, indicados para   

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

01.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

03.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Fator  desencadeante  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Fluxo  dos  automaterpensenes  consciencioterápicos:  Autanaliticologia;  Neutro. 

06.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

09.  Orientação  interassistenciológica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

11.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 

12.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Redes  parassociais  de  interassistência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  desassedialidade  direta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

 

A  REPERCUTIBILIDADE  ASSISTENCIAL  TARÍSTICA  EXPLICI-
TA  A  PARAPEDAGOGIOLOGIA  ALICERÇADA  NA  DOSAGEM  

DA  TERAPÊUTICA  EM  BENEFÍCIO  DO  DESENVOLVIMENTO  

CONSCIENCIAL  NOS  DIVERSOS  PATAMARES  EVOLUTIVOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a repercutibilidade assistencial ta-

rística? Quais têm sido os efeitos dessas ondas reverberando no grupo evolutivo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dolinger, Jacob; Carta Magna, o Princípio da Liberdade; O Globo; Jornal; Diário: Ano XC; N. 29.900;  
1 microbiografia; Rio de Janeiro; R.J.; 18.06.15; página 19. 

 

M. C. N. 
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R E P E T I Ç Ã O    P A C I E N T E  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A repetição paciente é o ato de a conscin reprisar consecutivamente as 

mesmas ações, com regularidade, enquanto a produtividade do trabalho sadio assim o exigir, sem 

esmorecimento ou revolta, mas incansavelmente, com bom ânimo, automotivação e até alegria. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo repetição vem do idioma Latim, repetitio, “repetição; o tornar  

a dizer; recapitulação; reclamar”. Surgiu no Século XV. O vocábulo paciente deriva também do 

idioma Latim, patiens, “que suporta; que resiste”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Recapitulação incessante. 2.  Mimeticologia sadia. 3.  Ortomimetico-

logia. 

Neologia. As 3 expressões compostas repetição paciente, minirrepetição paciente  

e maxirrepetição paciente são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Surto de impaciência. 2.  Mimeticologia doentia. 3.  Patomimetico-

logia. 

Estrangeirismologia: a evitação do workaholism. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paciência; os repensenes lúcidos; os maturopen-

senes; a maturopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a repetição paciente; as repetições sem compulsão (TOC); as repetições 

humanas; as repetições impostas pelos fatos evolutivos; as repetições necessárias; as repetições 

autoconscientes; as repetições sadias; as pseudorrepetições; as repetições cosmoéticas; a vida 

intrafísica; os hábitos sadios; as rotinas úteis; o restringimento intrafísico da conscin; o fole do 

corpo humano; a respiração humana ininterrupta; o padrão da regularidade; a ortomimese; a au-

tomimese; a mimese cosmoética; as ações superrepetitivas; os autorrevezamentos sadios; a busca 

do detalhismo; o descarte do perfeccionismo; a cotidianidade diuturna. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório consciencio-

lógico do estado vibracional. 

Ciclologia: o ciclo circadiano (Cronobiologia). 

Binomiologia: o binômio repetição-progressão; o binômio releituras-neoideias. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina. 

Antagonismologia: o antagonismo ansiedade / perseverança. 

Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia. 

Filiologia: a voliciofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a laboroteca; a volicioteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Holomaturologia; a Auto-

mimeticologia; a Habitologia; a Rotinologia; a Convivialidade; a Autopesquisologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens paciens; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens holomaturologus; o Homo sapiens conviviologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minirrepetição paciente = o ato diário de tomar banho (a obrigação so-

mática); maxirrepetição paciente = o ato de revisar e enriquecer, pessoalmente, 30 vezes, os mes-

mos originais da gestação consciencial (obra-prima mentalsomática). 

 

Maturidade. Tendo em vista a Evoluciologia, a Natureza, a Tecnologia e a evolução da 

consciência não dão saltos espetaculares. Tudo chega no tempo certo, mas através da maturidade 

expressando simultaneamente constância e repetição, dinâmica e paciência, prioridade e autodis-

cernimento expandido. 

Repensenes. Sob a ótica da Holomaturologia, os atos das repetições pacientes exigem  

a continuação invariável de repensenes pessoais lúcidos. 

Manutenção. Como esclarece a Paracronologia, o ato de começar qualquer empreendi-

mento é fácil. A manutenção do empreendimento é difícil em função da exigência das repetições 

de ações através do tempo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a repetição paciente, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

2.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

3.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

4.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

7.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

SEM  A  VIVÊNCIA  TEÁTICA  DAS  REPETIÇÕES  PACIENTES, 
É  IMPRATICÁVEL  A  CONSECUÇÃO  DAS  TÉCNICAS  DE-

TALHISTAS  DA  EXAUSTIVIDADE  INSERIDAS  NA  MAIORIA 

DAS  MEGAPROGRAMAÇÕES  EXISTENCIAIS  EM  GRUPO. 
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Questionologia. Dentro do teste pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível você se coloca 

quanto às repetições pacientes? A autopaciência e a automaturidade estão no mesmo nível de 

excelência dentro de você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 49, 193, 489, 578 e 803. 
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R E P R E S E N T A N T E    M U L T I D I M E N S I O N A L  
( V E R B A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O representante multidimensional é a conscin, homem ou mulher, atuante 

na condição de agente expositor de verdades relativas de ponta da Conscienciologia para 

consciências, intra e extrafísicas, através do vínculo consciencial sustentado em autexemplos, 

vivências próprias e reciclagens intraconscienciais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo representante vem do idioma Latim, repraesentans, particípio pre-

sente de repraesentare, “apresentar; estar presente; comparecer”. Surgiu no Século XV. O primei-

ro elemento de composição multi deriva também do idioma Latim, multus, “muito; numeroso; em 

grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo dimensão procede 

do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. A palavra di-

mensional surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Arauto do parapsiquismo técnico. 2.  Embaixador multidimensional. 

3.  Emissário verponológico. 4.  Internúncio multidimensional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo representar: 

autorrepresentatividade; plurirrepresentatividade; representação; representacionalista; repre-

sentacionismo; representada; representado; representador; representadora; representante; re-

presentativa; representatividade; representativo; representável. 

Neologia. As 3 expressões compostas representante multidimensional, representante 

multidimensional primário e representante multidimensional avançado são neologismos técnicos 

da Verbaciologia. 

Antonimologia: 1.  Representante político. 2.  Representante de vendas 3.  Conscin ele-

tronótica. 

Estrangeirismologia: o chairman interdimensional; o look básico potencializador da 

força presencial; o promoter consciencial; o strong profile; o upgrade na manifestação pessoal;  

o consciousness appeal; o modus operandi dinâmico; o top model evolutivo; o reality show mul-

tidimensional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à influenciabilidade do exemplarismo consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da representatividade multidimensional; o holo-

pensene atrator da força presencial; a recin representada por meio da grafopensenidade; a interati-

vidade pensênica assistencial; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a assunção dos próprios talentos pela conscin intermissivista; o exercício diu-

turno da tares; a ministração de aula conscienciológica; o megaperfil funcional aliado ao jeitão 

pessoal; a definição da linha de atuação proexológica; a vocação para exercer a liderança interas-

sistencial; o ato de agir sem medo de mostrar a cara; a articulação dos atores sociais; a gerência 

do tempo pessoal; os eventos conscienciológicos fora de casa; a atuação pessoal perante a mídia 

escrita, radiodifusora e televisiva; a influência da autorrecin sobre os grupos convivenciais; a cri-

se de representatividade dos partidos políticos; a expansão da representatividade grupal por meio 

de ensaio do sistema de Democracia Direta exercido na Cognópolis Foz do Iguaçu, Paraná. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aura de saúde; os 

contatos energéticos junto a conscins e consciexes; o acoplamento áurico; as seduções holocha-

crais; a assim; a desassim; a autossustentação energética; as primeneres e ciprienes derivadas do 

completismo diário; os extrapolacionismos parapsíquicos; o docente itinerante na condição de re-

presentante humano da equipex parapedagógica; as características hauridas parageneticamente de 

acordo com o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a qualidade da paraprocedência extrafísica;  

a minipeça intrafísica do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscienciocêntrico; o sinergismo neoverpon–ECs do 

professor ou professora de Conscienciologia. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio da cobaiagem interconsciencial; o princípio da descrença (PD) 

embasando a manifestação pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) convergente com o código grupal 

de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria do paradigma consciencial; 

a teoria das dificuldades recíprocas; a teoria da reurbex; a teoria da Pré-Intermissiologia. 

Tecnologia: as técnicas evolutivas da invéxis e da recéxis; a técnica da imitação evoluti-

va; a técnica do cosmograma; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: as funções do voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) 

catalisando a representatividade multidimensional; a intercooperação entre o voluntariado das 

ICs. 

Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório consci-

enciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Parape-

dagogia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Co-

légio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: o efeito do dinamismo pessoal; o efeito dos dicionários cerebrais na comu-

nicação com os amparadores extrafísicos; o efeito potencialmente esclarecedor das mensagens 

substanciadas pela vivência. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses advindas das oportunidades de repre-

sentação multidimensional. 

Ciclologia: o ciclo realização-verbalização; o ciclo docente de curso conscienciológi-

co–docente de Curso Intermissivo; o continuísmo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Enumerologia: a representatividade perante o Curso Intermissivo pré-ressomático; a re-

presentatividade junto aos programas parassociais na Socin; a representatividade institucional 

frente ao Jubileu de Prata e 3 lustros de manutenção do título de Utilidade Pública Federal do Ins-

tituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a representatividade científica 

na CCCI; a representatividade geopolítica a partir da radicação vitalícia em Cognópolis Consci-

enciológica; a representatividade no Conselho dos 500 em prol do surgimento do Estado Mundi-

al; a representatividade autoral nas publicações conscienciológicas. 

Binomiologia: o binômio empatia-assertividade; o binômio autoconfiança-autossufici-

ência; o binômio paciência-persistência. 

Interaciologia: a interação líder-liderado; a interação conscin-consciex; a interação 

corpo docente–corpo discente–paracorpo discente; a interação Humanidade–Para-Humanidade. 

Crescendologia: o crescendo amador-profissional; o crescendo tenepes-ofiex; o cres-

cendo consciência reurbanizada–agente reurbanizadora. 
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Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio visibilidade-confia-

bilidade-transparência; o trinômio verbação-reputação-credibilidade; o trinômio voluntário-do-

cente-pesquisador; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-au-

tenfrentamento-autossuperação; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o emprego multidimensio-

nal do polinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento. 

Antagonismologia: o antagonismo porta-voz de assediador extrafísico / porta-voz de 

amparador extrafísico; o antagonismo consciência amplificadora / consciência reprimida; o an-

tagonismo autolucidez multidimensional / obnubilação eletronótica. 

Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo da perplexidade de o sábio 

eletronótico do Terceiro Milenio ser apedeuta quanto à propria realidade consciencial; o para-

doxo de o exemplo silencioso repercutir mais se comparado a milhares de palavras vãs. 

Politicologia: as políticas reeducativas da tares multidimensional. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo na manutenção da autocoerência. 

Filiologia: a energofilia; a conscienciofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a decidofi-

lia; a reciclofilia; a teaticofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a neofobia impossibilitando o descortino da multidimensiona-

lidade. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome de Swedenborg. 

Mitologia: o mito da liderança sem autoridade moral. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a comunicoteca;  

a convivioteca; a energoteca; a epicentroteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Verbaciologia; a Coerenciologia; a Exemplologia; a Energosso-

matologia; a Presenciologia; a Politicologia; a Parassociologia; a Paradiplomacia; a Parapedago-

gia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; o agente retrocognitor; a conscin locomotiva; a conscin beterraba. 

 

Masculinologia: o representante multidimensional; o acoplamentista; o agente retrocog-

nitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cogno-

polita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o pro-

exólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o pes-

quisador; o tocador de obra; o homem de ação; o vendedor interassistencial; o docente conscien-

ciológico itinerante; o autor conscienciológico. 

 

Femininologia: a representante multidimensional; a acoplamentista; a agente retrocog-

nitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cog-

nopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consci-

enciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclan-

te existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;  

a parapercepciologista; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntá-

ria; a pesquisadora; a tocadora de obra; a mulher de ação; a vendedora interassistencial; a docente 

conscienciológica itinerante; a autora conscienciológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens determinator; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens poly-
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mathicus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens epi-

centricus; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens conscien-

tialis; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: representante multidimensional primário = o agente verponológico exer-

cendo a tares por meio da verbalização teática do autexemplo; representante multidimensional 

avançado = o agente verponológico exercendo a tares por meio da publicação de livro técnico so-

bre a autorrecin, além da tares verbal. 

 

Culturologia: a cultura da Multidimensionalidade; a cultura da representatividade. 

 

Autoconscienciometria. Consoante a Teaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 25 questões relacionadas ao autoposicionamento qualificador da manifestação pessoal e indi-

cadores de inteligência evolutiva do representante multidimensional: 

01.  Autopesquisa. Já mantenho a autopesquisa teática por meio da publicação dos 

achados pesquisísticos pessoais em artigos científicos conscienciológicos? 

02.  Autorado. Já mantenho o autorado conscienciológico por meio da publicação de li-

vros técnicos sobre as autorrecins? 

03.  Cognópolis. Já mantenho a conexão paraprocedencial por meio de visitas ou mora-

dia em alguma Cognópolis? 

04.  Conscienciometria. Já mantenho a autaferição evolutiva por meio do Consciencio-

grama? 

05.  Cursos. Já mantenho a autoqualificação coerente por meio da participação nos cur-

sos regulares da IC a qual represento? 

06.  Docência. Já mantenho a tares atacadista por meio da docência conscienciológica 

itinerante? 

07.  Dupla. Já mantenho o relacionamento afetivo-sexual por meio do estabelecimento 

da condição sadia e estável de dupla evolutiva? 

08.  EV. Já mantenho o domínio energético por meio da prática de ao menos 20 EVs 

diários? 

09.  Eventos. Já mantenho a autatualização paracientífica por meio da participação anual 

em eventos conscienciológicos como simpósios, jornadas e congressos? 

10.  Finanças. Já mantenho a organização financeira proexogênica por meio do exercí-

cio consciente da profissão viabilizando a economia para o pé-de-meia? 

11.  IC. Já mantenho a condição de minipeça interassistencial por meio do comprometi-

mento com os objetivos, áreas e atividades da IC na qual voluntario? 

12.  Laboratório. Já mantenho a autexperimentação multidimensional técnica por meio 

da participação nos laboratórios de autopesquisa e dinâmicas parapsíquicas? 

13.  Livros. Já mantenho a erudição parapsíquica por meio da leitura do conjunto de 

obras conscienciológicas? 

14.  Parafenomenologia. Já mantenho a vivência parafenomênica por meio da autex-

perimentação do parapsiquismo lúcido? 

15.  Poliglotismo. Já mantenho o multiculturalismo vivenciado por meio do poliglotis-

mo vivido? 

16.  Posicionamento. Já mantenho o posicionamento evolutivo por meio da opção cons-

ciente pelas técnicas da invéxis ou da recéxis? 

17.  Proéxis. Já mantenho a autopriorização proexológica por meio do planejamento de 

metas evolutivas realistas a curto, médio, longo e longuíssimo prazo? 

18.  Projeção. Já mantenho a projetabilidade lúcida por meio da aplicação rotineira de 

técnicas projetivas? 
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19.  Prova. Já mantenho o cotejo de conhecimentos pessoais conscienciológicos por 

meio da Prova Geral de Conscienciologia? 

20.  Sinalética. Já mantenho a comunicação interdimensional por meio do mapeamento 

da sinalética energoparapsíquica pessoal? 

21.  Soma. Já mantenho o equilíbrio somático por meio da regularidade adequada de 

exercícios físicos, alimentação, sono, sexualidade, higiene e vestimenta apropriada ao contexto? 

22.  Tenepes. Já mantenho a assistência multidimensional por meio da realização diária 

da tarefa energética pessoal? 

23.  Venda. Já mantenho o auto e heterodesassédio ao atender as demandas evolutivas 

dos assistidos por meio da venda de cursos e livros? 

24.  Verbete. Já mantenho o auxílio policármico por meio do verbetorado na megages-

con grupal? 

25.  Voluntariado. Já mantenho o epicentrismo no voluntariado por meio da assunção 

da participação em maxiproéxis grupal? 

 

Autoverbaciologia. De acordo com a Coerenciologia, a asserção positiva das 25 ques-

tões propostas pode demonstrar elevado nível de representatividade multidimensional adquirida 

pela conscin considerando a hipótese de autoverbação no tocante ao cumprimento da programa-

ção existencial. Completista: pararrepresentante recinológico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o representante multidimensional, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  proativa:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  transcendente:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

07.  Exemplarista  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Facilitador  da  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

09.  Gestor  parapsíquico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Personalidade  bem  formada:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

12.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

13.  Usina  consciencial:  Energossomatologia;  Neutro. 

14.  Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

O  REPRESENTANTE  MULTIDIMENSIONAL  ATUA  DE  MODO  

TEÁTICO  NA  LINHA  DE  FRENTE  DA  EXPOSIÇÃO  VERPO-
NOLÓGICA  ABRINDO  CAMINHOS  PRÓ-EVOLUTIVOS,  SOB  

CONDIÇÃO  ÍMPAR  E  AVANÇADA  DA  PARASSOCIOLOGIA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já atua na condição de representante multidi-

mensional transmitindo os autaprendizados teáticos? Quais fatos ratificam tal afirmação? 

 

P. B. 

 


